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పతులకు నేను కృతజ్ఞువను. ఈ గంథమునకు ము[దణాభాగ్యము గలుగ 

జేసిన వేంకటరాము అండి కో యజమానులగు మ. రా. శ్రీ ఈదర 

ంకటరావుపంతులుగారికీ నావందనములు. 

అ] 

eJ &€ 

ఈ|[గంథ మాం(ధలోకముయిక్ష ఆయాదరమును బతయుగాట, 

గుంటూరు, 

14-6-47. 
va 4 1.1 4 

a) 4 సా 



10. 

11. 

12. 

0 1 M0 hh WW ౯ 

ళ్ 

కాంభోజరాజ్యము 

దకిణహిందూదేశము= 

(పాగ్బాఠతదేశములు 

అం ధదేశము-[పాగ్భారతదెశములు 

నుమా త్రాద్వీపము 
యవద్వీపము 

యవద్వీపకళ 

15 

24 

31 

40 
48 

54 

60 

65 

71 

82 

14 

23 

30 

39 

47 

59 

64 

70 

81 

89 



భారతదేశ చరితం పరిశోధకుల కిటవల లభించిన చార్మితకసామ గి 

యమూల్యమైనది. దానినుండి (పాచీనభారతీయుల గౌరవాధిక్యతలను 

నూచించు రెండు నూతనాంగములు బయల్యెడలి నవి, అందు మొదటిది 

సింధు[పాంత నాగరీకత. రెండవది దేశాంతరములయందలి భారతీయ 

నాగరీకత, ఈ రెండంశములునుగూడ (ప్రపంచమంతటను విద్వల్లోకము 
యొక్క దృష్టి నాకర్ణించినవి. ఈయంశములనుగూర్చి. పలువురు పండ 

తులు జయుచున్న పరిశోధనల మూలమునను, వారికి తట్టు చున్న సిద్దాం 

తముల మూలమున నీ సూతనాంగముల (పాముఖ్యము దినదినము నభి 

న్యద్ది నందుచున్నది. క 

సింధు[పాంత నాగరీకతవలన భారతటేశ నాగరికళయొక్ళు [పాచి 

చత యినుమడించి, యంతర్జాతీయ చర్మితమున భారతఎశమునకు గల 

గౌరవము హెచ్చినది. ఇతరదేశములలో దొరకిన భారతీయ నాగరికతా 

చిహ్నముల మూలమున భారతదేశ చరిత్ర పరిణామమునం దజ్ఞాతపూర్వ 

మగు నొక నూతనపథము బయల్వెడలినది. అందునను భారతీయ నాగరి 

కతా విన్రరణచర్శితము నేటి సంకుభితసమయమున భారతీయులకు నూత 
నోత్సాహము నొసంగదగియున్నది. నేడు పొశ్చాత్యవేయులు నాగరికతా 

(పచారకులమనియు, పెక్కువలనరాజ్యములతో నలరారు సామాజ్యముల 

కధినేతలమనియు నగర్వముగ విజ్బ ంభించుచున్నారు. (ప్రపంచమునం 



i 

దలి యనితరజాతులవలెనే భారతీయులనుగూడ తమ సంస్కృ తిని బోధించి 

నంతరింపజేయు చుంటిమని వారు తలంచుచున్నారు. కాని భారతీయ 

నాగరికతా విసరణ చర్చిత మీయభిప్రాయములయందలి యసత్యతను 
వ్యక్తము చేయుచున్నవి. నేటి ప్రపంచమున [బబలురుగనున్న పాశ్చాత్య 

జాతులవా రనామవేయులుగను, అనాగరికులుగను ఉండినకాలమున, 

భారతదేశము నాటి (ప్రాచ్యపాశ్చాత్య (వపంచమునకంళటికి నధినేతయై, 

వివిధదేశములలో విజ్ఞాన బీజములను వెదజల్లి విశ్వమానవ కల్యాణమును 

చేకూర్చెను. యే అమరం తష నిర్మింపబడిన నేటిస్మామాజ్య 

ములకును, నాడు భారతీయులు నిర్మించిన సుస్థిరమగు నాధ్యాత్మిక సా 

(మాఖ్యుమునకును పోలికయేలేదు. 

భారతదేశ చరిత్రమున కింత ముఇ్యమను నంశమైనను, దీనిని 
గూర్చి యాం, ధభాషలో నొక (గంథమైనను వెలువడియుండలేరూ"శ9ఇతిక. 
సంపత్సరమున “భారతీయ నాగరికతా విసరణము అను నీర్షికతో నేను 

(తిలింగ, రై చు, గోల్కొండ ప్మతికలలొ గొన్ని వ్యానములను [పకటించియుం 

టిని అటుపై మరికొంత సామగింని నమకూర్చుకొని యీగంథను 

తయారుచేసితిని. పిమ్మట నొక (పసిద్ధులగు [గంథ[పకాశకులు దీనిని (ప 

కటింతుమని వాగ్దానముతేసి, తమవద్ద మాత్య కను రెండేండ్లకాలము నిలక్ట 

యుంచుకొనిరి తుదకు మాతృకనుగూర్చి “ఆ సి'నోనై్ వచిన 

గూడ గలిగినది. ఎట్లో యయ్దృష్ట షవశమున నిది తిరిగీ నాకులభించినదిం 

నేటికెన నిది మ్ముదింపబడుట మిక్కిలి సంతోషకరము. ' ' 

కలకత్తాలోని “Greater India Society... వారి 'పకటన్లలు 

శ నయాం, కాంబోడియా, స . (ప్రత్యేక గ్శంథ 
త్య 

/ 



భారతీయ నాగరికతా విసరణము. 

1. అదర్శ ములు, 

అతి పాచినకాలమునుండియు బారతడేశము నేటివలెనే యితర 

జాతులతోడను, దేశ ములతోడను, సంపర్క మేమియు లేక నేకాంత జీవిత 

మును గడువుచుండెనను నభిపాయము నున దేశీయులలో బలముగ 

నాటుకొనియున్నది, ఉత్తరమున హిగూలయములు నితరదిశల నము 

(దము సీదేశ మును బాహ్యనంపర్కమునుండి మూసివేయ, (ప్రాచీన భార 

తీయులు వర్ణవిభేదములను గల్పించుగొని, పూర్వాచార పరాయణులై, 

దూపస్థ మండూకములవలె గాలక్షేపము చేయుచుండిరను నభ్మిసాయము 

వూర్వచర్మిత పఠనమువలన గలుగుచున్నది. కాని యిటీవల పరిశోధన 

లీయభిపాయము వాన్తవము కాదనియు, నత్యదూరమనియు నిరూపించు 
చున్న వి. (పాచీనార్యులకును నేటికెస్తవ జాతులకును నడుమ నీదేశ 

ముపై దండె త్రవచ్చిన (పతి జాతికిని తమ స్వాతం త్యమును గోల్పోవుచు, 

వారిక జోహారొనర్చుచ్కు కొంచె మవకాశము దొరికినపుడు కొలదికాలము 

కలయెత్తుచు, మొత్రముమీద భారతీయులు శ తాబ్దములకాల మన్యతం[త 

జీవితమున కలవడిరను పూర్వాభ్మిపాయము నరియైనదికాదు. అటులే 

భారతీయ నాగరికత భారతదేశపు నరిహద్దులను దాటలేదనియు, నేటి 

ఇంగ్లండు, [(ఫాన్సు మున్నగు పాశ్చాత్యదేశీయులవలె భారతీయుల |వతిభ 

తమ దేశము నెన్నడును దాటిపోలేదనియు, నెంచుటయు (ప్రమాదకరమే. 
ఇటీవల ఆశియాఖండమునందలి వివిధ భాగములలో గనుగొనబడిన చార్మి 



2 భారతీయ నాగరికతా వి సరణము 

శక సామ్మ(గి భారతదేశచరి తమున కొక నూతనోత్తేబమును, శక్తిని గలి, 
చుచున్నది. దానినుండ [పాచీన భారతీయు లాగియాయూరోవుఖండ ముఈ 

లోని విశేషభాగములపై నాధా రక్మిక దిగిిజయ మొనర్చిరనియు, నజ 

ముంగ్రండు దేశమువలెనే భారతదేశముగూడ నొ కప్పుడొక నువిశాల సామా 

జ్యమున కధినేతయై, నాటి (పపంచమునకంతటికనిగూడ నాచర్శ్భభూమియై 

యొప్వుచుండెననియు డెలియనగుచున్నడి. తమడేశములనుు తమ 

వటుంబములను, విడచి సుదూరదేశములకేగి యచటి కష్టనిస్టురముల 

కోర్చి యేకడీక్షతో కైం స్తవమత వచార మొనర్చు ఫాదిరీలవ౭నే యొక 
పుడు భారతీయులు వర్గ్ణవయోభేదములులేక, నము[డయానమునందలి 

(పమావములను లెక్కచేయక, కేవలమును విశ్వమానవ కళ్యాణమునే 
కాంక్షించి నుదూరదేశములకేగి భారతీయ విజ్ఞానమును వెవజల్లిరి. 

ఆంతవరకు నజ్ఞానాంధకారమున మునిగియుండి యాధ్యాత్మికవవృత్తి లేక 

న్ నాగరికులుగనుండిన జాతులవా రెందరో నాటి భాదతియ పండితుల, 

యొక్కయు, బొద్దభికువులయొక్షయు, కవిగాయ;ః శిల్చ్యాది వళారాధకుల 

యొక్ష_ఎము, సార్హరహితమగు అవన వ. ప్యదేశయసామ(గిని 

జారత దేశౌదర్శములను సమ్మ కనముచే విలక్షణు.ంగు_ నాగరిక 3ను 
me] 

నెర్మించుకొనిరి. అంతియగాక టు. స్వాతం త్యాబిలామ 

లునగు భారతవిరులెంవరో మత రాజకియాదివిప్రవము ఈ? ఏ డెల్ల 

మాతృదేశమును వీడి జావా, సుమత్రా, అండోచైనా, బర్మామున్నగుదూర 

దెశములకేగి, న్యబాహుబలముచే నచటివారిని జయించి, చక్ష నిరాజ్యు 

ములను స్తాపించి, వానియందు తమతమ మాతృదేశములందలి నాగరిక: 

తను నెలకొల్పి పెంపొందించిరి. [పాచీన (గీనువేశమునుండి యెంవరో 

వలనపోయి, యీవిధముననే పెళ్టు చిల్నచిస్ప రాజ్యములను లకొల్చి 

గీసుదేశ నాగరికతను వి స్తరింపజేసిరి. ల తకం స ఇంగ్లండు 

ఫ్రాన్సు మున్నగుదేశములనుండియు ననేకు లపుడే నూతనముగ గను 

గొనబడిన అమెరికా ఖండమున వలనర్మాములను నిర్మించిరి. కాని (గను 
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ఇంగ్లండుదే1ములవలె భారతదేశ మీవలన రాష్ట్రములలో తగవులాడి, కౌ 

న్యమునుజూపి, తుదకు వానిని గౌల్ఫోలెదు. ఆయ్యవి.. బి లు వెడీలిన 

నాటినుండి (కి. న, 138 వ శతాబ్ద పాంతమున అరబ్బు ల్యోము న్వు 
' 
ళ్ 

i 

నితరజాతులవారికి వశమగు వరకునుగూడ నివలనరాజ at నత్యూ లీ 

త్తమమగు మ్యైతినిపాటించి, యాదర్శప్రాయమై, భారతదేశ “మ్ముత్తమో. 
మౌతఫలె నలరరుచుండెను. ఈదూరచేశములనిటియందునుగూజ ను చే! 
తీయ నాగరికతాచివ్నాము లనేకములు నేటికని గాంచనగుచున్హువిం-నేటి * :. 
కని కొన్నికొన్ని జాతులయొక్షయు, దేశములయొొక్ష_ యు సాంమికజీవి 

తమునందును, నాగరికతయంచును భారతవేశ నంబంధము న్పష్టముగ 

గన్చించుచున్నుది. 

భారతదేశముయొక్ష_ యీయాధ్యాత్మిక _ దిగ్విజయమునకును, 
a చృలిః తముయొక్భ శాశ్వతతంమునకునుగూడ ముఖ్యకారణములు (ప్రాచీన 

జారతియుల యావర్శములే. క పూ. 1500-500 నడుమ (పాచిన 

సామాజగము లచేకములు |పబలినవి. వానికన్నిటికినిగూడ విదేశీయ 

నాగరి కత లతో | పత్స్వర్థిత్వము సంభవించినది. ఫినోషయనులు తాము 

జయించిన జాతుల యార్థికసంపద నెల్ల చూరగొని వారి ననాథులశు జేసి 

ఎ నో 

ఎంఎంరి.. అటుపై అన్సరియనులు పశుబలముచే నెన్నియోతెగలను రూపు 

మాపి తమ సామా. జ్యమును స్ది సాపించిరి. ఈజిప్పనులును, రోమనులు 

నీమార్గము నె యవలంబించి ఖఢముతో తమనాగరిక కత నితరజాతులవారిలో 

వ్యాపింపజేసిరి. గీ సుదేశేయులుగూడ తాము జయించినజాతుల నాగరిశ 

తను నశింపజేసి వారందరును తమనాగరికతనే యవలంబి చుంట్లొనర్చిరి. 

అఇచేకాలమున భారతడదేశమునందు ప్రొచీనార్యుల కితరజాతులతో నంబంథ 

మర్చశిను కాని యీసందర్భమునం దాద్యులు పృత్యర్థిజాతులనునిర్మూ 

లింపజేయిటగాని, వారి నాగరికతను పూర్తిగ ధ్యంసముజేయుట గాని, 

చెనుక వారియెడ సామరన్యము నుపయోగించి, వారి నాగరికతయం 

దలి యుత్తమాంశములను గ్రైకౌని, ' తన్మూలమున దమనసభ్యతనుగూడ 



న. 

జ భారతీయ నాగరికతా వి న్త్లరణము 

మార్చుజేసికొని, కంమకృమముగ ' పైజాతులవారినెల్ల వశపరచుకొనిరి, 
ఈయార్యానార్య నాగరికతా నమ్మిశవణమువలన నీరెండుజాతులవారికిని 

కై కక్ళతయు దన్మూలమున శాంతియు సనమకూడినవి. దాని 
'నుండి జ్లాతినిర్మూలన్లముగాక జాత్యుద్దరణీమే  పాంచ్రీనభారత్సీయుల 
[మొదటి యాదర్శమని న్పష్టమగు చున్నది. 

పూర్వభారతీయుల యాధ్యాత్మిక పృవ్య త్తి గూడ  విశ్వాత్మకము 

గనే యుండినది. ఉపనిషత్తులు నంసారచకమున పరి, భమించు మానవ 

కోటి కంతటికినిగూడ మోక్షమారము నుపదేశించుచున్న వి, అదే విధ 

మున బౌద్దతత్వముగూడ నర్యమానవక ల్యాణము చేకూరు మార్గముల 

నెన్నిట్నో యుపదేశించినది. ఈవిధమున [పాచీనభారతదేశము అహంన, 
తృష్ణా రాహిత్య త, సౌహార్హ్ణతయను న్నూతముల నుపపాదించి (పతివ్య క్తీకని 
శాశ్యతనుఖము నొనగూర్చ వగియుండెను. దానినుండి (ప్రాచినభారతి యులు 
సర్వసంతరణమును మరియొక యాదర్శముగ నుంచుకొనిరని స్పష్ట 

"కీ. పూ. కి శతాబ్రములలో విశ్యసా[మాజ్య నిర్మాణుకాం 
కచే రాజన్ఫులెందరో దుష్కు త్యముల ననేకముల జేసియుండిరి, స్వార్ద 

పరులై కేవల పశుబలముతో పర్షియనులు నటుపిమ్మట యవనవీరుడగు 

నలెగ్గాండరును సువిశాలములగు సామాజ్యములను నర్మింప యత్నించి, 

నాటీ మనుష్యకోటి నెన్నియోవిధముల పీడించిరి. కాని మానవ రుథి 
రార్ట్రములగు యుద్ధభూములలో హృ దయదారకమగు నిర్వేదము నణంచి 
భారతభూమి యిదేసమయమున మరియొకసారి శాంతినందేనను నుద్దో 
షంచెను. కళింగ నంగరరంగమున *టర్మమను మహాస్త్రముచే మానవ 
హృదయములను జయించుఓయే నిజమైన విజయము” అను నవిమర్శిక 
మగు (పబోధమునంది యశఃకాయుడగు నగోకచకవర్తి “సర్వెమనుష్యా 
మై (వజాః ” అని యుద్దొపించి, జాతిమళత వివక్షతలను పాటించక 
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మానవసంఘ మంతటికిని ధర్మోపదేశ మొనర్చెను. ఈచ్యకవర్రి మహా 
నందేశము సిరియా, ఈజివ్లు, వైరినీ, మాసిడోనియా, ఎపెరస్, నింహళము, 

స్యర్హభూమి మున్నగు దూరవెశముతరదు నహితము (పతిధ్యనించెను. 

_అహింన్న_ పమ యను మరి రెండాదర్శములను యా చకవర్తి సమ 

తక ప్రపంచమున కొసంగెను, 

(కీ పూ. 5వ గతాబ్దినుండి [కీస్తుశకారంభము వరకునుగల 

కాలమునాటి భారతదేశచరి తము మరియొక ముఖ్యాంశమును డెలుపు 

చున్నది. మొదట పర్షియనులును పిమ్మట యవనులు నీదేశవు పశ్చి 
మో_త్రర[పాంతమును వశపరచుకొనిరి. ఆకాలమునం దాయాజాతుల 

వారట స్థిరపడి స్థానికులతో గలసిపోయిరి. పిమ్మట శక, పహ్హవ, యూవిచీ 

జాతులవా రీదేశముపె దండె శత్రైవచ్చి యిట స్థిరపడి రాజ్యములనుగూడ 
నిర్మించిరి. కాని యనతికాలమునకే వారు న్ వివేశీయవ వ్య క్రిత్భమును 
గోల్పోయి” పరిపూర్ణముగ భారతీయులై, భారతీయాచార వ్యవహారములను 

లక. హిందూ బౌద్దమతముల నవలంబించి, భారతీయులలో గలసి 

పోయిరి. "దీనినుండి నుండి సర రజన నమాదరణము పూర్యభారతీయుల మరి 

యొక యా కాదర్శమని తె తెలియుచున్నది. 

ఈవిధమున సర్వజాత్యుద్ధరణము, నర్వనంతరణము, అహింన 

(పేమ, ధర్మనంస్థాపనము, నర్వజన నమాదరణమునను నుత్తమాదర్శ 

ములమూలమున (పాచినబారతీయులు నాటి (పాచ్యపాశ్చాత్య పపంచము 

లపై నాధ్యాత్మిక దిగ్విజయమొనర్చి విశ్వమానవకల్యాణమును చేకూర్చిరి. 

మధ్య యుగమునాటి పాశ్చాత్యదేశమునందలి సాహసవంతులవలెనే నాటి 

భారతీయ పండితులున్తు యువకులును, దేశాంతర విజయములను 

నంపాదించుటకై యున్విళ్ళూరుచుండిరి. ఒక్కటియయ్యు  సహ్మనశ్టల 
ముల (పతిబింబించుచు నాటి భారతభూమి సువిగాలమగు నాధ్యాత్మిక 

సామాజ్యమునకధినేతయై యొప్పుచుండెను. 



ట్ భారతీయ నాగరికతా వి స్తరణము 

ఈభారతీయ నాగరికతా విస్తరణముయొక్క యారంభకాలము 

నుగూడ నొకవిధమున నిర్ణయింపవచ్చును, కెపడోషయా యను దేశమున 

“బోగజ్కో యి'యనుచోట నొకశాసనము గనుగొనబడినది. అది కీ పూ. 

14వ నతాబ్టినాటిదని పండితులు నిశ్చయించి యున్నారు. “హిల్టెట్” 

'“మిట్లానీ” యను రెండుజాతులవారు నిరంతరమును తమలోణజ జరుగుచుం 
ఉన నమరములను మాని సంధియొనర్చుకొని, దానికి బృమాణముగ 

వేదములలో పర్హొనబడిన ఇంద, వరుణ, మితాది (పాచీనార్యదేవతలను 

పేల్టానిన ట్లాశాన శరముతుండ న ఈనంధి చిరస్థాయిగనుం 

వెవాహికనంబంధ మేర్చరుష 

అడు: “ముర నప్పుశుపివా హతులైన నూతనదంపతుల కభ్యుచయ 

మొనంగుటకైె నా సత్ఫ్యులను వెదికదెవతలు (పార్థింపబడిరి. క్రీ. శ 

13 ఎ నతాభ్రనాటికి పెళ్టుస్టలముల నుష[దవములు సంభవించి, భారతీయ 

నాగరికత యంతరించెనని యింతకబూర్యము చెప్పియుంటిమి. కాన 

నినాగరికతా. విస్తరణము క. వూ. 14వ శతాబ్దీనుండి 18. శ, 13వ 

గతాబ్దివరకును జరగెనవి స్ప మగుచున్నది. 

a 

(౮ న్ లట 0 
స 1. 

గ్ర లా డు కె యాజాతుల 
Cr] 



11. నాగరికతావి నుతి 

పూర్వ! పకరణమున (పాచీనభారతీయుల యాదర్శములను పే 

రానియిుంటిమి. ఈ|పకరణమునందు భారతీయనాగరికత యయెటెశముల 

యం డేయేశతాబ్దములలో వ్యాపించెనో దిజ్మాతముగ సూచింపబడును. 

ఇటీవల ఫికాడర్స్షెట యను నొక పండితుడు యీరప్, 

ఆసియా, అఫీకా ఖండముల నడుమగల మధ్యథరాసము[ద తిరమునథి 

దున్న మెంఫి.నునగరమున భాంతీయ స్త్రీపురుగుల చిశములను గను 

గొనెను వాంచినభారతీ౮ము లాసియాఖండపు పాంగుత్తరముననున్న 

జపాను ద్వీపమునందును, (పాగకిణముననున్న మొల క్రానుదువమున ఎ, 

వైర్చు తిభాగమునందున్న అ ఫకాఖండమునకు సమిపమునంమున్న మాడ 

గాస్రర్ ద్వీపముననుగూడ తమ నాగరికతను వాాపింసజస నటుల తెలియు 

నగు చున్నది. ఈ యెల్లలనడుమనుండు సువిశాలభఘాబాగమంతయు నొక 

ప్పుడు భార తీయాధ్యాత్మిక సామాృజ్యముగ నుండెను. 

ఈయార్యనాగరిళత భార తదేశమునందలి యన్నిభాగములనుండ 

యు వి సరించెను. పశిమమున ఆఫ్గనిస్థానముమొదలు తూప్పున 

ఆపానునరకునుగల దేశములలో వ్యాపంచిన నాగరికత యముత్త భష 7 

నాగరికత. బర్మా ఇండోచెనా జావా నుమాతాలలో వస్రరి-చి 

నది యాంధుదేశ నాగరికత. ఆశియాఖంనపు పాాగ్రక్షిద్యీపములలో 

ఓ 



8. నాగరికతావిన్త్యతి 

గొంతవరకును దృవిడదేశ నంపర్గ మును గన్పించుచున్నది. ఈ భార 
తీయ నాగరికత భూమార్గమునను నముదృమార్గముననుగూడ విని 
రి-చెను. సామాన్య వాణి జ్యమార్గములే నాగరికతా విస్తరణమునకుగూడ 
మార్గములైనవి, అటుపైని వి స్తరణము నవి న్రరముగ వివరింవబడు కు. 

(1) టిబెట్: క్రీ శ. 1వ (తాబ్దమున “యూఎచీ'అను 
నొకజాతివారు మధ్య ఆసియానుండి భారతభుూుమిపై దండె త్తివచ్చి యిట 
సైరపడిరి. వారిలో నొక తెగవారగు కుషాను లిచ్చట రాజ్య మేలిరి, 
అఎదు న్నుపసిద్దుడును, భారతీయచకవర్తులలో నగగణ్యుడునగు కని 
మ్కుడు కాష్ముర్హ్ యార్ఖండ్ మున్నగు మధ్య ఆసియాలోని (పదే 
శములను జయించెను. ఈతని యాదరణముచే నీదేశములలో మహా 
యానబా ద్దమతము విస్తరించినది. అటనుండి యామతము చెనాకు 
|పాకినది, (6. న్యు 7వ శతాబ్దమున స్టాంగ్ టృకా గంపో 
(Strang-tsan-Gampo) మును నాతడు టిబెట్టును పొలించుచుండెను. 
అతని భార్యయగు నేపాలరాజవుతిడ తాంతృికబౌద్దమతము నాదేశమున 
(బ వెశింపజేసెను, ఆ రాజు మజీయొకభార్యయగు చైనా రాజప్ప తిక 
యాదరమున _ టీబెట్టుదేశమున కనేకులగు చెనాదేశభికువు లేతెంచిరి. 
గంపోరాజు తనమం తిని హిందూదేశమునకు విశేషజ్ఞానము నుపార్థించు 
ఓకె బంప, నాతడు దేవనాగరీచిపెనుండి యొక! కొ త్రలిపిని నిర్మించి టిబె 
ట్టుచేశమున [(బచారము చేయించెను. కీ శ. 68 వ శతాబ్దమున 
మళియొక రాజు పద్మనంభవుడు నాతనిశిష్యుడగు వైరోచనుడు మున్నగు 
ఖారతీయపండితుల ననేకులరావించి వారిసాహాయ్యమున టిబెటనుబాషలో 
వాజ్ముయమును నిర్మింపజేసెను. (క్రీం శ, 1083లో నాలందావిశ్వ 
విద్యాలయాథ్యక్తుడును బండితశిఖామణీయునగు ద్వీపాంకర అతీశుడు 
టిబెట్టునకేగి యచ్చటిమతనునకు నూతనోత్తేజమును గల్టించెను. ఆదేశ 
మునం దమరకోశముు మేఘదూతము, చందగోమివ్యాకరణము, చిత్ర 



లక్షణము ముస్నగుభార తీయ (గంథములతెన్ని యో భాసాంతరీక రిఎపబడి 

నవి మొ తముమీద టిబెటనులు డాం తికబౌదమున బద్ధాదరులై ర్, 

మంత్రములు, ఇం[దజాలము, శక్త్యారాధనము వీరికి (పతికరములు. 

(2) చైనా;--- (క్రీ. పూ. 3 వ శతాజ్బ్దమున చైనాటెశీయులు 

హిందూదేశమును జేరుటకై యనేక(పయత్న్సము లొనర్చిరి. [క్రీ పూ. 217 

లో పదునెన్మం డు బౌద్దభికువు లాదేశము నకేగిరట. మణఖునటి శతా 

మున “చాంగ్ కియకొ్' అను నతడటనుండి మొదటిసారి మనవశమునకు 

రాగల్లెను. కీస్తుశకారంభమున యూఎచ్కీ. బాక్ట్రియను, సాగ్గియనుము 

న్నగు మధ్య ఆనియాజాతులవారు చైనాలోబౌద్ధమతము నుపదెశించిరి. 
(కీ. శ. 67లో కశ్యపమతంగుడు, ధర్మరకకుడు సను నిరుడు భార 

తీయభికువులు చైనాకేగి 'మింగ్టిి యను నాదేశవు చక్షవ ర్లియానరఖు 

నంది బౌద్ద గంధములను భఖాషాంతరీక రించియు, నారాధనలను నేలకొల్ళి 

యు, మత్మపచారము సాగించిరి. క్రీ శ. శవ శతాబ్బమున * పాహి 

యకాొ' ఆను నత డనేకకష్టముల కోర్చి యూాదకమున రేతెంచైను. ఈతడు 

తక్షశిలా, పురుషపురము, పాటలీవు తము, తానులి ప్ర మున్నగు బొద్ద 

విద్యాస్థానములలో  బొద్ధముతరహన్యనులను చేర్చుకొనెను. అందుచే 

చెనాదేశీయులకు బొద్దగ్శంథములను, మతమునుగూడ, మాత్స కల 

నుండి నేరుటకపకాశము గలిగెను, 

ఇధేసమయమునం దొక చైనాభేశ సైన్యాధిపతి “కుమారవిఖయు 
ఉను నాకభారతీయుని దనద్ధెక్షము నకుబందిగ గొ నిపోయెను, ఈతడు వడి 
నంవత్సరము లాదేశముననుండి, యనమాన పొందితీపవృతిభచే ననేక మేధా 
వంతుల నాకర్షించి, బౌద్దగంథ భొషాంతరీకరణమునకు మార్గదశ్చియ 
య్యెను. ఈకాలమున బుద్ధభదుడసు మణియొక భిక్షువు నము(ద 
మార్గమున చైనాదేశముజేరి దషిణభాగమున నుత పృచారమారంభిం చను, 



10 భారతీయ నాగరికతా వి స్తరణము 
ఇ? 

ఇచ్చటి [వజ లూసోశ క్రియు, గావ్యధోరణియు గలవారుగ నుండిరి. ఈ 

గుణములకు భారతీయమగు బుజువ ర్రనమును, మనసృంయమనమును, | 

ధ్యానమును తోడుజేసి యీభికువు చైనాదేశమున ధ్యానవాదమునకు 

(School of Meditation) బునాదులేర్చరచెను. కీ, శ. 5వ 
శతాబ్దిలో కాళ్ళీరరాజపు తుడగు గుణవర్మయను నాతడు మతదీక్షచే రాజ్య, 

మునువిడచి, యన్యదేశములకేగెను. 424లో నీతడు చైనాదేశో కాగ 

మున దన యత్యద్బుతభాషాంతరీకరణ శ క్రివలనను, చితకళా నైపుష్యూ 

ముచేతను మతి|పచారము నత్యు త్రమముగ నొనర్చ్బెను. ఒకవిచేషమె 

మన నీతడు భికుణీజనములకైగూశ గొన్నివిహారములను గట్టించెను. 

ఇంతటినుండియు నంఘసేనుడుు గుణవృద్ది మున్నగు ననేరులు se 

జావాద్వీపముల మీదుగా భారతభూమినుండి చైనాదేశమున కేగియుండిరి 

(కీ. శ 6వ శతాబ్దమున మణి యిర్వురు భిక్తువులు జు. యమున 

ర్చిరి. వీరిలో బోధిధర్ముడు (పథముడు, అతనికి పిమ్మట బే బౌద్దతళాప్తా. 

లలో ముఖ్యుడగు వనుబంధకవి జీవితచరితమును (వాశిన పరమార్డుడు 

గూడ సనముచమార్గము ననే చైనాకువచ్చెను అనంగ, వనుబంధు ము 

న్నగు నర్వాస్థివాదుల (గ్రంథములను భాషాంతరీకరించి యీపండితుడు 

చైనాలో యోగాచారవావనమును బయల్వెడలించెను. [కీ శ. 7, తివ. 

శతాబ్బములలో చెనాదేశమనం దీ భారతీయ నాగరీకతా విజ్బ ౦భణము 

పకమావధిని గాంచినది. అప్పుడు .హిందూదేశమున కెతెంచి యిట 

విజ్ఞానామృతమును [(గహించి స్వదేశమగు చైనాను పునికంజేసిన హూూకో 

ష్వాంగు, ఈత్సింగు మున్నగువార లీవిషయమై (వాసియుండిరి. ఆకాల 

మున భారతీయమగు (బకివిషయమును గౌరవనీయముగ నుండెడిది, 

బౌద్దయుగమున హిందూచేశమున వర్ధిల్లిన శిల్పము, విగహనిర్మాణము, 
తంత్రము, చిత్రలేఖనము మున్నగునవి యాకాలప్పు చైనాదేశీయుల కాద: 
శృము లై. నిరువనుమగు 'నాగరీకతా నమ్మేళనమును జూపుచున్నవి. 
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(3) కొరియా; చైనానుండి భౌద్దమతము కొరియాకు" పాకి 
నది. కీ. శ. ౩374లో “ఆతో, 'సజాతో ఆను నిర్యురు భికువులాదేశ 

మునకు రాజధానియగు పినాంగ్పట్టణము కేగిరి. మణి పదినంవత్సర 
ములకు ఖిమ్మట మతానందుడను నతడు కొంద  జనుచరులతోగూడ 

కొరియారాజ్యమున కాహ్వానింపబడెను. ర్ నతాబ్బమున మజియొగక ఛికువ్రు 

కొరియాలోని సిల్లరాజవుతికకు దనయోగశ క్రిచే చికిత్సజేస రాజాదర 

మును బడా, యారాజ్యమున తాంతికబౌద్దమతమును వ్యాపింపజేసెను' 

మణీ యేబదిసంవత్సరములకు కొరియా వాజవంపతులు భౌధదీక్షను గై 

కొనిరి. అంతట నాదెశమునం దొక మతనియోగ మేర్పడి 10వ గతా 

బ్ర మువరకును బౌద్ధమత మభివ్యద్ధినందెను. 

(4) జపాకా — |. న 5వ శతాబ్రమున చెనా నాగరికత 

జపానునకు సోకినను బౌద్దమతముమా।త మాదేశముసకు కొరియా మూల 

ముననేవచ్చెను. 5388 లో కొరియాదేశము స్వర్షనిర్మితమగు నొక బుద్ద 
విగహమును కొన్సిబా ద్ర గంథములను సామంతతా చిహ్నములుగ చైనా 

దెశమున కంపెను. మతి నలుబదిసంవత్సరములకు “ఉమయోద్ ద యను 

జపాకా రాజు భౌధభ్రమతమును రాజమతము నానర్చెను. కొరియాభికువులచే 

దన (ప్రజలకు వైచ్యజె న్యాతిషములను చెప్పంచి యాతడు దేశీయులను 

గొందరిని బౌద్దధర్మమును దెలిసి కొనుటకై వైనావేశమున కంపెను 

బొద్దమతముతో పా వాటు కళలు, స్వచ్చంవ స మున్నగు సవికూడ జపానును 

[బ్రఎశించినవి '*'కక్షాజి అనునాత డీడేశమున లం ల! 

స్రాపించెను. 786 లో Bren బాహ్మణుడును భార ద్యాజగ్ 

యుశునగు బోధిసనుడను భిక్షువు చితుకారులను, గాయకులను దోడ్మో 

మ. దేశమునకేగి ముప్పదినంవత్సరములకాలము బౌద్ధమత పృచారము 

నర్చెను. ఈభిక్షువులు భారతీయ యాచర్శములను భారతీయ గానమును 
నా దేశీయులకు నేర్పియు, దేశీయనాగరికత నభివృ దిపరచియు 

స్ట్ 

అలో 
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జపానుదేశ జీవీతమునకు నూతనోత్తేజమును గల్చించిరి. 8 వ శతాబ్ద, 

మున నాదేశమున వైదుష్యమును, శాంతిసౌఖ్యములును బృబలినవి, 

నుభాకరసింహ, ఆమోఘవజాందలచే బవ ర్తింపబచిన మాంతిికవాద 

మును, ఆసంగళభికుని ధర్మలక్షణవాదమునుగూడ నీడేశమున కేతెంచినవి, 

ఈ పృచారమునకు ఫలితముగ 9 వ శతాబ్దమున జపానుదేశీయులే 
(బత్యేక పరిశమమొనర్చిబౌద్ధ్దమతమున నూతనసిద్ధాంతములను బయ 

- ల్వెడలించిరి, 'టెండెయ్' (Ten-dei) “షికా గజా’ (Shin- -Gon) 

ఆను శాఖ లిట్రివే, 12 శతాబ్దినాటికి తాత్విక బహుళముగాక నుగమ 

మును మనోరంజకమునగు మతే మవనరమైనది! దానికి ఫలితముగ' 

“నుఖవటి' యను నొ౩సిడా శాంతము బయల్వెడలినది. దీని ననునరించో 

తత్వమును, మళ నిష్ప్రయోజకములు. ఆమితాభయను దైవ 

మునందు నిశ్చలమగు నమ్మక ముండినచో, ముక్తి మలభ. మన. 

ఆంతియేగాక బౌద్దమకమునకు బూత్వ మీట ము చందం సు 
మతము నగూడ గొప్పపరివ.ర్సనములు జరిగినవి న తమ 

దేవతలను బుద్దుని యవతారములుగ జరిగణింప మొదలిడిరి. 

బర్మా: |క్రీన్తుశక ప్రారంభముననే భారతీయులకు బిర్మాధేశ 
ముతో బరిచయముండినటుల డెలియుచున్నడది. (కీ. శ. 78 లో ప్రపంచ 

' మంతను చుట్టివచ్చిన యొక గీకుదేశేయుడు ఆ(ఫికాఖండమునుండి' as 

దేశముమీదుగాచైనా దేశమువరకును వర్తకముజరుగుట కనుకూలమగు! 

మార్గముండెడిదని వాసియున్నాడు బర్మా యీమార్గముననే- గలదు. 

క వ శకాభబ్రమున హిందూదేశమునుండి ఆస్సాం బర్మాలమీదుగా చైనాకు 

మార్గముండెడిదని చంపాయను హిందూరాజ్యుములోని శాననములనుంజి 

తెలియుచున్నది. 5 వ శతాబ్రమున భారతదేశమునందు గుప్తరాజుల 

పరెపాలనమున హందూమతమపూర్వమగు నభిపృద్ది నంచినది. ఈ నమ 
య్లముననే ఆకియాఖండమునందలి పాంద్దకిణదిశేను. అస్సాం చైనాఆకః 
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మధ్యనుండు (పకృత ఇండోచైనోలో చంసా కాంబోజయను, హిందూ 

రాజ్యములు నెలకొల్పబడినవి, 

బౌద్దగాథలలో ఆగోకచకవర్శి బర్మాకుగూడ మతప్రచారకులను 

బంపెనని [వాయబడియున్నది. ఈ దేశమున దొరికిన 5వ శతాబ్దినాటి' వ స్ట! 

శాననములనుండి యంతకు రెండు మూడు వందల నంవత్సరములకు 

బూర్వమే యిచ్చట హిందూమతము వ్యాపించె ననియు" ని చ్చ టి వారలు 

నంస్ఫ్యూ త (పాక్ళ తములసుండి కొన్ని మాటలను తమభాషలోనికి దెచ్చు 

కొనిరనియు, దెలియుచున్నది. అటువై  మహాయానబ్బ్టామతము గూడ 

బర్మాను (బనేశించెను. శ్రీ. శ. 450లో హీనయానబౌద్దమత (వచారకుడగు 

బుద్ధ ఘోశు ఉదేశమున మతబోధ నొదర్చెను., 

(6) నయాం:--కాంభోజు దేశమునుండి హిందూ బౌద్దమతము లీ 

దేశమును (దవే*ంచినవి. అంతియగాక భారతచెశమునుండి విజ్ఞానక్ళశి 

చేయుడకై యేతెంచిన (బాహ్మణులును, వర్తకమునకై వచ్చిన వణీ 

జులునుగూడ నీ మత పచారము నొనర్చిరి, సయాందేశమునందలి మతము, 
భాష్య సంస్థలు, లిపి, కళలు, వాజ్మియము బ్ నపన్నియు 

హిందూదేశమునుండి పరి గహింపబడినవే. 

(7) కాంబోడియా :_ ఈదేశము బర్మాకును, చెనాకును మధ్యనుండి 

(పక్య తమునం *ఇండోచెనా, యని పిలువబడు భాగమున నయాంకు 

దక్షిణమునం దున్నది. (క్రీ. శ. 1 వ శతాబ్దమునం దొకపర్యాయమును, 4 వ 
శతాబ్దిలో నింకొక సారియు హిందువులు 'మాతృ భూమినుండి యీదేశము 

న కువలనవచ్చిరి. అచ్చటి శాననములనుండి 7-13 వ శతాబ్బ్దముల లో 

నిచ్చట నంన్బృ త భాషయు, దేవనాగరీ లిపియు వ్యవహారమునం దుండెడి 

వనియును, హిందూ దేవాలయము లనేకములు నిర్మింప బడిన వనియును 

దెలియుచున్నది. 5 వ శతాబ్దమునం దిచ్చటి జయవర్మయను రాజు నాగ 



14 బారతీయ నాగరికతా వి నరణము 

సేనుజను బౌద్దభిక్షువును హిందూ దేశమునుండి రావించి బౌద్దమతమును 
వ్యాపింపజే సెను, 

(8) చంపాః:-ఇయ్యది సయాం కాంబోడియాలకు తూర్పున బ్ర న్ 

త అన్నా౦లో నుండినది. కం, శ. 12 లో హిందువులు దీనినినిర్మిం 

చి రి. పాణనీయ వ్యాకరణము, పురాణములు, జ్యౌతిషము, ప ద్ద ర 

నములు ధర్మ శాస్త్రములు శ్రైవా గమముల్సు హిందువుల చకుఃషష్టి 

కళలు నీ దేశమునం దుండినవి. ఇవ్చట శైవ మతము |పబలుటచే 

శివాలయము లనేకము లుండెడివి. వాని శిధిలముములు నేటికిని బరి కో 

థ కులకు లభించుచున్నవి. 

(9) మలె ద్వీపకల్పము:.[పాచీన హిందువులు పశ్చిమమున ఆ(ఫికొ 

ఖండములోని మెడగా స్టర్ ద్వీపముతోడను, తూర్పున మలేద్వీప కల్పము 

మీదుగా జావా, సుమ్మతా దీవులతోడను వ్యాపారము జేయుచుండిరి. మలే 

భానలో నెన్నియో నంన్భ్ఫ్యత పదములు గలవు. మతనైతి కార్టిక జ్యోతిష 

గభితాది విషయములను గూర్చి యిచ్చటివారి యఖి [పాయములు 

గీర్వాణ పదములలోనే బేర్ణానబడుచున్న వి. వారి చేవతలలో ను త్తమ 

వర్గీయులు హిందూచేవతలు. నర్వవిధములను మలేవాసులు చిరకాలము 

హిందూనాగరికత ననుభవించిరి. 



భారతీయ నాగరికతా విస్తరణము, 
ప అతు. ప అ 

——— ర 

111. అసఫ్ గనిస్థానము 

ఆపగ నిస్థానము [పాచినకాలమున (బఖ్యాతి బడిసిన పర్షియా 

మున్నగు పశ్చిమ ఆసియాచేశములకును, హిందూ దేశమునకును నడుమ 

'నున్నది. ఇందుండిన కొంత కాలమునకు బిమ్మటనే యొక యార్యశాఖ 

భారతచేశమునకు వచ్చినది. పిమ్మట నీ భూభాగము పర్షియను, [గీకు, 

హెందవశక, హూలు, తురుష్క, ఆఫగను, మొగలు జాతీయుల వశమై 

విచ్చితమగు పరిణామమును గాంచినది. కాన నీ దేశమున వివిధజాతుల 

యొక్రయు వారివారి నాగరికతల యొ _క్షయు సమ్మిశంణము జరిగినది. 

సామీప్యతనుబట్టి యీదేశమునకు (బాచీన కాలమునుండియు భారతదేశ 
ముతో నంబంధమేర్చడినది. హీందూ దేశమునుండి బశ్చిమ ఆసియా 

దేశములకు (బకృతి ద త్రములగు రెండుమార్గములేర్చుడినవి. ఆందొకటి 

సింధునదియును కాబుల్ నదియును గలయుస్థలమునుండి బయల్వెడలి, 

కాబూల్ నదిననుసరించి, హిందూకుష్పర్వతములను దాటి, బ్యా(క్రయను 

మైవానము గుండా పర్షియాకు పోవుచుండెను. రెండవమాన్గము సింధునది 

యొక [కిందభ అనిత. బయలువేరి నులేమాకా పర్వతముల (ప_క్షగా 

కాందహర్ నగరముమీదుగా హీరట్ నగరమున కేగి, యటనుండి ఎల్బర్జ్ 

పర్వతములకు దక్షిణముగా పశ్చిమదేశముల కేగుచుండెడిది. వీనిలో మొదటి 

మార్గము మిగుల ముఖ్యమైనది. డరయన, ఆలెగ్గాండరు, సెల్యూకగ్, 

' కాడ్ఫైసిస్ మున్నగు హిందూదేశ విజేతలును, హ్యూకాష్యూంగ్ మున్నగు 



]లీ అఫ్ గనిస్టానము 

మౌర్యయుగము:= ఆలెగ్గాండరు మరణించిన పిమ్మట నాతని 

సినానులలో నొకడగు సెల్యూకన్ యవనరాజ్యమునందలి తూర్చుభాగ 
మును స్వాధీనము జేసికొనెను. ఉత్తర హిందూచేశమునం దప్పుడే దల 

యెత్తిన చందగుప్త మౌర్యుని ధాటి కాగలేక నీ యవన సేనాని పరొపని 

నదె, ఆరియానా, ఆరకోసీయా యను విభాగముల నాతని కొనంగి నంగి 

చేసికొనెను. ఈ మౌర్యులు బశ్చిమోత్తర |పాంతనంరక్షణార్థమై తక్షశిలాని 
గరమునం దొక రాజ (పతినిధిని నియమించిరి. అప్పటినుండియు నా నశ 
గమునుండి హైందవ నాగరికత బశ్చిమమునకు విస్తరించినది. అశోక 

చకవ రి పరినరములనుండు న్వతంతరాజ్యములకే గాక యవన, కార 

భోజ, గాంధారదేశములలోని తన యేలుబడి [కిందనుండిన భూభాగ ములకు 

గూ బొద్దభికుపుల నంపియు, ధర్మమహామ్మాతులను నియమించియు, 

మక్మపచారమొనర్చెను. కీ. శ. 7 వ శతాబ్దమున భారకిదేశము బర్యటన 

"మొనర్చిన హ్యూన్ష్వాంగ్ అను చైనాయాత్తొకుడు కపిశానగరరాజ్య 
మునం డకోకుడు స్థూపములను గట్టించెనని చెప్పియున్నాడు. 

| యవనరాజులు: — అశోకునిబిమ్మట శుభసేనుడను హందూరాజు 

హిందూకుష్ పర్వత! పాంతమును వశపజచుకొనెను. తరువాత 'డెమిట్రి 

*' అను యవనరాజు కాబూల్, ఆరకోషియా పంజాబులను జయిం 

చెను అటుపై యూూకటైడిన అను నాతడు కపిశ గాంధార రాజ్యము 

లనుగూడ జయించెను. ఈ యవనరాజులకాలమున హిందూవేశ నాగరి 

కత (పబిలినది. వీరు తమ* నాణెములపై నామములను (పాళ్ళతభాష' 

ల్లో (బాహ్మీ, ఖరోఫ్టిలివులతలో ముదించిరి. “కావిశియె నగర దేవతా "౪ 

యను నొక నాణముపె (వాతనుబట్టి యాకాలమున నుదూరమునం; 

దుండిన కపిశానగరమువ (బాక్య త్రభాష వ్యా ప్రిలో నుండెనని తెలియు; 

చున్నది. 



(3) భారతీయ నాగరికతా వి న్రరణమొ 1% 

నుండరని త్య ణబీకారభావము జూపబడినది. ఆపస్తంభ, బౌధాయనులు, 

గాంధారపారసీక దేశములకు పోకూడదని శాసించిరి. 

పరియకు విజయము =కీ9. పూ, 522-486 నడుమ పర్తియా 
ఖు 

లిన డరయస్ అను రాజు బ్యాక్సియా, గాంధార. సంధు మైవానములన 

తన రాజ్యమున చేర్చికౌనెను. గాంధారదేశమునకును జారతవేశమునక 

నచె 

aE) 

వ్యాకరణ. నిర్మాతయగు పాణీని యాడెశముననే జ 

విములబోని రంగము లనేకము లచుటివే. ఇడిగాక హిందూవేశ 

హద్దులో తటగు, ఆపరిటై, శక్క పర్షియను స్మామాజ్య విభాగము 

డివి. వీనిలో తటగుదేశవాసులగు ఎవరైన అనువారు మహాభారతము సందు 

నితర సంన్ఫ్భు త గంథములందును చరదుళని బరొ్మనబడియుా వారు. 

శక యను (ప్రదేశమున కాస్తిశం అను జాతి యుండెవిది. పాఖని కౌటి 

ల్యుడు మున్నగువారు వీరిని కాపిశులని పరా ౭యున్నారు. 

ఆలెగ్గాం:రు విజయము: ఈయవనవివత భారత దేశముపె 

చి దంశెత్తివచ్చిన నమయమునం దఫ్గనిస్థానముపై హిందూదేశ ప్రభావము 

(పబలముగనుండినది. ఆకాలమున హందు రాకంచ పర్వత [సాంతమును 

శశిగుస్తడను నత డేలుచుండెను.  ఆపెనినియు, ఆస్ఫికులు నను తెగల 

నారు (బకృశకునార్, పొకాజ్ కోరా, స్యాతనదితిరములం దుండిన భారత 

జాతీయులు. ఇచ్చట ననేకస్థలములకును నదులకును హిందూనామము 

లుండెడివి నువాస్తు, గౌరీనదులును వుష్కురావతినగరము నిందు కుదా 

హరణములు, మహాభారతమునం దొకచో (5-9-333) నదీవర్ణనమునం 

దీనదులుగూడ పేర్కొనబడియున్నవి, 



1శ్రీ అఫ్ గనిస్థానము 

ర్యయుగము:_ ఆలెగ్గాండరు మరణించిన పిమ్మట నాతని 

అ నొకడగు సెల్యూకన్ యవనరాజ్యమునందలి తూర్పుభాగ 
మును స్వాధీనము జేసికొనెను. ఉత్తర హిందూచేశమునం దప్పుడో చల 
యెక్తిన చర్మదగుప్త మౌర్యుని ధాటి కాగలేక నీ యవన సేనాని పరొప 
నదె, ఆరియానా, ఆరకోసీయా యను విభాగముల నాతని కొనంగి సంధి 
చేసికొనెను. ఈ మౌర్యులు బశ్చిమోత్తర (పాంతనంరక్షణార్హ మై తవశిలాన 
గరమునం దొక రాజు (పతినిధిని నియమించిరి. అప్పటినుండియు నౌ నగ 
శమునుండి హైందవ నాగరికత బశ్చిమమునకు విస్తరించినది. ఆగోక 
చకవరి పరినరములనుండు స్వతంతరాజ్యములకే గాక యవన కాం. 
భోజ, గాఎధారదేశములలోని తన యేలుబడి (కిందనుండిన భూభాగములకు 
గూడ బౌద్దభికువుల నంపియు, ధర్మమహామాతులను నియమించియు, 

మశ పచారమొనర్చెను. కీ. శ. 7వ శతాబ్రమున భారతదేశము బర్యటన 
నర్చిన హ్యూన్ష్యాంగ్ ఆను వైనాయాతింకుడు కపిశానగర రాజ్య 
నం డకోకుడు స్థూపములను గట్టించెనని చెప్పెయున్నాడు. 

nen 

లో 

<3 ఓ 

gE 

యవన రాజులు :-... అశోకుని బిమ్మట శుభసెనుడను హిందూరాజు 
హందూకుష్ పర్వత! పాంతమును వశపజచుకొనెను. తరువాత 'డోమి టి 
యం" అను యవనరాజు కాబూల్, ఆరకోషియా, పంజాబులను జయిం 
చెను ఆటుపై యధా కటెడిస అను నాతడు కపిశ గాంధార రాజ్యము 
అినుగూత జయించెను. ఈ యవనరాజులకాలమున హిందూచేశ నాగర 
కత (పబలినది. వీరు తమ నాణిములపై నామములను (పాళ్ళతభాష 
లో (బాహ్మ, ఖరోషేలిపులలో ముదించిరి. “కావికియె నగర దేవతా” 
యను నొక్ర నాణెముపై (వాతను బట్టి యాకాలమున నుదూరమునం 
దుండిన కపిశానగరమున (బాక్య తభాష వ్యాపిలో నుండెనని తెలియు 
చున్నది. 
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” 

oY శక రాజులు;--- వీరు యవనులను జయించి భార తడేశబక్ని మో త్రరభా 

మున కధిపతులైరి. పిమ్మట యూవిచీ తెగకు జొందిన కుషాను క జులు 

విరినణంచి తాము పృబలిరి. వారిలో నగగణ్యుడగు కనిష్క చక్రవర్తి 

కాలమునం దిప్పటి ఆఫ్గనిస్థానములోని కాబూల్, కాంవహార్లును, 

గాంధారమును. మధ్య ఆసియాలోని కాష్ఘర్, యార్ఖండ్, కోటాను 

లును కానివరకునుగల యుత్తర హిందూదేశమును గలసి యొక మహా 

సామాజ్య మేర్పడెను. ఈసమయమునందిచట ననేకనాగరికతలు కలసి 
నవి. కనిష్షునిచే బునరుద్ధరింపబడిన బౌద్దమతము బశ్చివా త్తరముగ 

వ్యాపెంచి, యటనుండి (బాగుత్తరముగ మధ్య ఆసియాను (బ వేశెంచినది, 

గాంధారమున నొక (క్రొ త్తశిల్పపద్ధతి బయల్వెడలెను. ఆఫ్గనిస్టానమున 
గనుగొనబడిన స్థూపములపై శాసనములనుండి థియోడోరనస్ ఆను నొక 

యవనోద్యోగియు, వెసగ్పేన కపిశామండలముల పాలకులునుగూడ నీకాల 

మున బౌద్దులైయుండిరని తెలియుచున్నది. 

దీనినుండి (పాచీనకాలమున భారతవర్షము సింధునదికి బశ్చిమ 

మున, హిందూకుష్ పర్వతముల కావలివరకునుగూడ వ్యాపించియుండె 

నని స్పష్టమగుచున్నది. (క్రీ. శ. 11 వ శతాబ్దము వరకునుగూడ బృుష్యత 

అఫ్గనిద్దానములోని (ప్రాగ్భాగమంతయు నుత్తరాపథముగనే బరిగణింప 

బడుచుంటజెడిది, 

ఆధ్గనిస్థానమునండలి బౌద్దనిర్మాణములు * — ఒకరి వెంబడి 

నొకరుగా నేగుదెంచిన యనేక విజేతల శథాటికిన9ంపగా మిగిలిన బౌద్దశిధి 

అము లెన్నియో యిచ్చటగలవు. ఈవిషయమున (బకృత జలాలాబాప్ 

మైవానము ముఖ్యమైనది. దీనికిబూర్వము నగరహారమనిపరు. ఇచ్చటి 

కై దుమైళ్ళదూరములోనున్న హద్ద యనుచోట నొకచక్షని సూపముగలదు. 

ఇయ్యది బుడ్డదేవుని పుజ్టెయెముకపై నిర్మింపబడినది. ఇందుగాంధాడ 
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పద్ధతి శిల్పము లనేకములుకలవు, కాబూల్నగరముచెంత గొన్ని బౌద్ధ 
నగరీశిధిలములున్నవి. కపశానగరమున కనిష్టచకవర్తి యాన్థానమునం 

దుండిన చెనారాయబారులచే నిర్మింపబడిన స్టూఎమును, హూ్యూన్ద్వాంగ్ 

వర్షించిన యితరకట్టడములును గనుగొానబడినవి. హిందూకుష్ పరత 

ముల నంటియున్న బమియకానగర మువద్ద కొంశలలోనెన్నియో విహార 

ములు, మహోన్నతములగు బుద్ధవిగహములగు బుద్ధవిగ్భ హములు 

నున్నవి, 

తురుష్టులు:_ కీ. శ. 5వ శతాబిలో నీభూమియంతయు 

హూణులకు పశమైనడి. స్వవక్షపరపక్ష నిర్జామభాములై యీ(కూరు ,లిట 

సవగవలాడుచుండన భారతీయనాగరికతను ధ్వంనము గావించిరి. ముఖ్య 

ముగ గాంధార ఉద్యానరాజ్యములకు విరివలన గొవృకీడుగలైను, 6వ 

శతాబమున తురుష్దులు హూణులను బారదోలి యీ(పదేశము నాక 

మించిరి. హ్యూజష్వాంగ్ కాలమున హిందూకూష్ పర్యతములకు బశ్చిమ, 

మున 27 చిన్నరాజ్యుములుం3నవి. ఈతుర్ను.వభుపులు జౌద్ధమక 
మును విశేషముగ నాడరించిరి. క్రీ. శ. 626 లో “షహూకగకో. 
ఆనుసతడు చైనాడేశమున ధర్మప్రచార మొనర్చనేగుచుండిన (పభాకర 
మిత్రుని, పిమ్మట చెనానుండి _భారతడేశమున కేతెంచుచుండిన హ్యూకా 

మ్యంగ్ నుగూడ మిక్షి లియాదరించెను. 7వ శతాబ్ద మధ్యభాగమున 

హిందూదేశమునకువచ్చిన 'వూకుంగ*.ఆను నొకభికువు కాశ్మీర గాంథార దేశ 

అలో నాకళురుస్టరాజు నాతనిభార్యా పుతులును గట్టించిన దేవాలయము 

లనుగాంచెను. కున్డుడ్ అనుభాగమున జనులు విశేషముగ వౌద్దు 

లెయుండిరి. బాల్ఖ్ రాష్ట్రములో 3౩3000 మంది భికువులుగల 100 

వివోరములికాలము నందులడెడివి. హిందూకుష్ పర్యతములకు గొంచె 

ము త్తరముగ నుండిన నవసంఘారామమున గౌతమబుద్దుని స్నానపాతి 

మును, దంతమును బదిలపరుపబడియున్నవి. బాల్ఖ్ రాస్ట్రమునకు 
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రాజగ్భ హమను నగరము రాజధానిగ నుండినది. ఇయ్యది మగథ వేశము 

నందలి యానామముగల నగరమునకు (మికికృ తి. గట్ ఇమ విభాగ 

మున ఎమ్హువిహారములును, స్వరాస్తివాదులగు 800 మంది నన్యానులు 
నుండిరి.  బమెయకా లు మిగుల ముఖ్యమైనది జది లోకోతర 

వాదులగు జొద్దులకు స్టా ba tee we ఓ అచ్చట పరినిరా ణమిద్దవి గహ ముం3 

కపశా రాజ్యము న మహాయానశాఖీయు వంకర 'క్షతియుడ సగ్గు 

ఎంపాక్క నగరహార, గాంధారములపెగూడ సస కారమును 

“ఈతగసంగ్ి” అను మజియొక చెనాయ్మాతికు డీ బశ్చి 

కరభాగములనుండ యనేకు లార్యావర్రమునందలి పుఖ్యక్షేతముల 

కేగుచుండరని దాసియున్నాడు. బుద్దగయలో సమర్ కండ్, టొఖరిస్టాన 

ము, కపశామున్నగు ఇశముల [వజలు “దము దేశీియులగు యా త్రికులసౌక 
న్న 

అందె 

రకముల కై వసతులను గ గట్టంచిరట, 

9 ల వ క్ (౮ fg G 

CC ట్ Cc ర లో 
3 © 

(కీ. శ. 7వ గతాద్దినాటికి యాజఫ్గనిస్థాన (పాంతమున బౌద్ధ 

రుతముగాక నితరముతములుగూత వాగపించినవి వీనిలో శె వపుతము 

ముఖ్యమైనది. గాంధారంశమున. దొరికిన యొక ఖరోష్టినాసన మును౦ 3 

యచ్చట ఈరుముజుని పృుతుడగు మొయికుడసు నతడు కుషాకారాజ 

సెరతవరకొత లస శాతమనతూంక. - శవాతయరమునము తార. రగా 

Os ఈకుదాకారాజు నావమిములప నొకవైపున శివుని[|పతిమ 

కలదు "బౌద్దమతవే-షి షి యగు మిహిరగులుడు సృెవముంవ నాారముసు 

సూసెను. కాన ae కాం కపెగారాజ ప. య 

పరత కక నగరహార, జోగుడ, తం మున్నగు ప 
మంచెడ ని. 

అస్తాము విజ్య ంభణము:--- 7వ శతాబ్ర లో ఆఫ్గనిస్టానమును 

వెనాటిబెట్ దేశేయులును, నుహమ్మదీయులగు 'నరబ్బులును వరునగొ 
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జయించిరి. కీ. శ, 66కిలో నీఇస్హాముమతన్థులు సు పసిద్దమగు నవ 

విహారనంఘారామమును నాశమొనర్చి' కాషూాల్ టాల్ క ఖ్ను" వశపరచు 

కొనిరి. శివ శతాబ్రమున ని చందధ్వజులు బెలూచిన్థానమును జయించి 

పంజాబులోని ముల్తానువరకును విజ జ్య భించిరి. ఆనతికాలమునకే బమియళా 

రాజ్యమును మహమ్మదీయమతము నవలంబించెను. ఈడెశమిట్టి విప్లవము 

క్! భారతీయ నాగరికత యిట బూర్తిగా నశింపలేదు. క్ర శ 

753 లో గాంధారమున సుఖావతి పద్మావతియను రెండువిహారము లుద్యా 

ననగరమునం దుండినవి. కీ. శ. 785-810 ల మధ్య కుభా (కాబూల్) 

నగరవాసియగు (పజ్జుడను (శమణుడు కొన్నిబౌద్ద గంథ ములను ఛై రాభాష 

లోనికి తర్జుమాచేసెను. నగరహారమునందలి యొక (బాహ్మణకుటుంబము 

నకు జెందిన వీరదేవుడనుభికువు మహాబోధయ్మాతనుజేసి పిమ్మట వంగ 

రాజగు దేవపాలునిచే నాలందా విద్యాపీఠమున కవ్యక్షుడుగ నియమింప 

బడెను. 

9 వ శతాబ్దీలో పర్షియాడెశమునుండి మణిమొక మహమ్మదీయ 

విజయతరంగ మేతించి ఆఫ్గనిస్టానము నంతటిని గలంచివైచెను. కీ. శ. 

870 |పాంతమున కాబూల్ రాజ్యమును తురుష్కుజాతికి జెందిన మాహియ 

వంశీయు లేలుచుండిరి. ఏరు బౌద్దులు. ఇందు కడ.టిరాజును తుద 

ముట్టించి యాతని మం;త్రియగు “లల్లియి యనునతడు రాజ్యమును వశ 

వశపరుచుకొనెను ఈ అల్లియకు నీతని నలతతివారికని * ఒహింద్నగర్ 

హిందూపాహియులని పేరు. దక్షిణహిందూ ధేశమునంనలి విజయనగర 

రాజులవలతె నీవంగవు రాజులు హిందూమతోద్దరణ డీకితులై మహమ్మదీయుల 

కోబోరి తుదకు దమనర్యన్యమును గోల్పోయిరి. లల్లియ సింహవ్యా(భఘుముల 

టోలు దరదతురుష్కరాజ్యము ల మధ్యనుండిన తన రాజ్యమును కడునిపుణు 

తకో గాపాడుకొనెను. గాంధారము, ఉద్యానము పంజాబులోని గొంత 
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భాగము నిందు చేరియుండినవి, ఈవంకీయులలో కడపటివారికి .గజినీ 

నులానులకో పోరాటము సంభవించినది. వీరిలో జయపాలుని పృత్రుడగు 
అనందహపాలుడు వ్యాక రణశానస్త్రము నాదరించెను, శతువగు గజనీ మహమ్మ 

దునెడ నిహిందూరాజు విశేషమగు దథునుజూ పెనట. అనందపాలుని 

పు తుడగు (తలోచనపాలుడు తౌషేనదీతీరమున మహమ్మదుతో నొక ఘోర 

యుద్ద మొనర్చెను. ఇందు విజయలక్ష్మి " మహమ్మదీయులనే వరించెను 

తలి కోటయుద్ధానంతర ము విజయనగరమువతె. నీహిఎదూపాహియుల 

రాజణానియగు ఉదభాండపురము మహమ్మదీయులచే నాశ మొనర్పబడెను. 

మిగిలిన రాజ్యమంతయు వారిక సులభముగ వశమయ్యెను. ఇంతటితో 

ఆఫ్గనిస్టానమందలి భారతీయనాగరికతా విస్తరవాచరిత మంతమగు 

చున్నది. 



(ఆ చతొ ల్ల ల 
భారతీయ నాగంకతా అస్తుణము. 
ననన ననా yy um 

[11 మధ్య అసియా. 

భారతీయ నాగరీకత [పాచీనకాలమునం దశేక దేశములకువి స్త 

రించినది, అంవెకశాఖ సంధునదీతిర మునుండి (సకత అదగనిస్థానము 

మీనుగా మన్యజసియాకేగ్మి యలనుండ చెనాదేశమును జెరినడి, ఇటీవలి 

యార్షపరిశోధనలచె మధ్నఅన యా లోని బారతియనాగరకతా విన్తరణమును 

గూర్చి విశేషాంశములు దెలియనగుచున్న వి. ఈభాగమునకిపుడు “చెనీన్ 

ఓ ర్శీస్తాక” అని పేరు. దీనికు త్రరమున చెకాపాకా పర్యతములును, దకిణ 

మున కకాలుకా పర్యశములును, పశ్చిమమున వామిర్ పర్వతములును, 

దూర్చున నాకాదూకా పర్యతములును గఐవు. అనగా నిభు+భాగము 

టజెబ్ కుత్రరమునను, చైనాకు బచ్చ్చమముగ బి, కాశ్మీరమునకు (బాగుత్త 

రముగ నుండును. ఇయ్యుది బాఇబ్బన్పృమముగ 1590 బుళ్ళదూరమును, 

ఉతర వకిణఖముగ 600 మెళ్ళదూర యును వారపంచియుండును. ఇంవలి 

విశేషభాగము పర్యతిములకోశను, యెడొారులతోతను నిండియున్నది. ఆ 

యిన నీవృదెశము [పాత్పక్పిమనాగరీకతలకు సంగమర్థానముగ నుండెను, 

చెనానుండి పశ్చిమమునకేగు మార్గము లి మవ్యుణసియామీదుగనే పోవు 

చుం24వి. హ్యూన్ష్వాంగ, ఫాహాయకా మున్నగు విదేశయాతికు లీదేశ 

ముమిదుగనే భారతివేశమున కేతెంచిరి. 

ఈమవ్యఅఆసియాకును హింమా వేశమునక్సునుగల చరి తాత్మకమగు 

నంటంధమును వర్ణించుటకు బూర్యమి పదేశమును బరికీలించుట కై 
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బండితులొనర్చిన పర్శిశమను దానిఫలితమును నం గహముగ బరీక్షింప 

వలసియున్నది. 1879 నంవత్సరమున రిగెల్ ఆనునౌక జర్మనీవేశపువ్య క్ష 

శాస్త్రజ్ఞుడు మధ్యఆసియా కేగెను. అతని నినేదికలనుండి ఈభాగమున 

(పాచీనశిధిలములు లభించుననెడియాన బయల్వెడలినది. 1890లోకల్నల్ 

బవర్ అనునత డిచ్చట భూర్ణషృత్రములపై లిఖంపబడిన యొక వైద్య(గంథ 
మును నంపాదించెను. |క్రీ. శ. 4న శతాబ్ద్బ్దమునాటి యీ|[గంథము దొరుకుట 

తోడనే హైందవ విజ్ఞాన పరికోధకులలో నూతనోత్సాహ ముదయించెను. 

(కీ. శ. 1892 లో నొక (ఫెంచిదేశీియుడు గోళ్ళ ంగవిహార మనుచోట ఖరోష్టే 

లిపిలో [వాయబడిన క. న. 2వ శతాట్టినాటివగు (పాకృ తధర్మపదమును 

సంపాదించెను. (కీ న, 1901లో ఇండియా(ప్రభు త్యమువారు నర్. ఆరల్ 

స్టెయికా అను నతనిని మధ్యఆసయాకు బంపిరి. ఈతడిచ్చట నమూల్యము 

లగు శిధిలములను, చారిత్రక విషయములను గనిపెట్టి (పపంచమునకు 

(కొత్తవింతల నెన్నిటినో దెలియజేసెను. (క్రీ. శ. 1902-1906ల నడుమ 
జర్మనులుగొందరు మధ్యఆసియాలో జరిగోధన మొనర్చి బౌద్దగిల్చములను 

న౦న్కృత చైనా సిరియను సోగ్జియను భాషలలో లిఖింపబడిన [గంథము 
లను గన్గొనిరి. [క్రీ శ. 1906 లో రెండవతూరి స్టెయికా యీ|[పదేశము నకు 

యా తచేసి “వేయిమందిబుద్దులగుహ ” (Grottos of the Thosand 
Buddhas) లని పిలువబడు బౌద్ధవిహారములను, వానిలో [కీ.శ 11 వ 

శతాబ్బమునుండియు పదిలపరుపబడి యుండిన యొక బౌద్ద గంధాలయము 

ను గనుగొనెను. ఇచ్చట గాంభారమునందలి కళనుబోలు శిల్ప చి తృలేలఖు నా 

కళలగూడ నుండినవి. పిమ్మట రష్యా, (ఫాన్సుడేశీయులుగూడ నీమధ్య 

ఆసియా బరిశోధనలలో బాళ్లొనిరి. ఈపరిశోధనలనుండి య్మాపాంతమున 

భారతీయములగు (బాహ్మీఖరోష్టీలిపులును, ఒకతరగతి (పాక తభాషయ్యు, 

బొద్దమతమును, వ్యా_ఫిలో నుండెడివని నృష్టమగుచున్నది. 
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మధ్య అసియాయందలి భారతీయనాగరికతా చరిత్రమును రచిం 

ఒకు దగిన యాథారము లింకను లభింపవలసియున్నవి. అయినను 

రికోశకుల కీ(ప్రదేశమున దొరకిన వివిధవస్తువులనుండి యీ[(పదేశములపై 

హిందూదేశము దన [పభావమును జూపినవిధమునుగూర్చి కొన్ని విశేషాంత 

ములుదెలియుచున్నవి. కాన నీవస్తువులను క్లుప్తముగా వర్షింపపలసీయున్నది, 

ర్ట En 

(1) పాక్ళతధర్మపదము:_ ఇయ్యది బెరడును లేఖ నాయోగ్య 

ముగ నొనర్చి దానిపై [వానిన (గంథము. దీనిని కీ న 1892లో నిప్పటి 

కోటానుకు నమీపమునందున్న గోశ్వ ంగవిహారమను గుహలో నొక (ఫెంచి 
దేశీయుడు గనుగొనెను. (కీ. శ. 3,4 శతాఖములవరకును బళ్చిమో శ్రర 

జార తడెశమున వ్యా ప్రిలోనుండిన ఖరోష్టిలిపిలో నీగంథము [వాయబడి 

న్నది. అక్షరవిన్యానమునుబట్టి పండితు లిగంథము కీ. శ, 2వ 

తాబ్దినాటిదని నిర్ణయించినారు. ఇందలి (పాకతభాష నూతనము. ఇంత 

కును పరికోధకులకు పాళీనం_న్ర తభాషలలో మాత్రమే ధమ్మ పదము 
a 

ధించియున్నది, 

[1 

PA a4 

థి 

(2) ఖరోస్ట ఫలకములు:---మధ్యఐసియాలోని నిధిలములలో నెన్ని 

యావారుభఫలకములు దొరికినవి. వీనిలో కొన్ని వలయాకారములు. మళీ 
కొన్ని చతుర్మసములు. ఇందుమొదటి వానికి 'కిలముది అనిపేరు. 7 మొద 
లు 15 ఆంగుళములవరకును పొడవుగల రెండువలకములు ఒకధారముచే 
కట్టబడి, పెఫలకమునం దొక మట్టిము[ద వేయబడియున్నది ఇందు “మ 
హానుభావ, మహారాజ యని పిలువబడు రాజు, కొన్నివ్యవహారములను 
జరిప రించునెడ స్థానికోద్యోగుల కిచ్చిన యాజ్ఞలు లిభింపబడినవి. పరిపా 
అనావత్సరమును, ఆజ్ఞను నిర్వహంపవలసిన యుద్యోగి నామమునుగూడ 
నిందుగలవు. చతుర[నములగు ఫలకములు నుమా రొక గజమువరకును 
గూడ నిడివిగలవై యున్నవి. వీటికిని మృణ్ముదుగలదు. ఇందొక తరగతి 
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ఫలకము లుద్యోగుల కొనగబడు నాజైలనుదెల్పునవిగ నున్నవి. మజెగొన్ని 
టంజిలు దమలోదాము జేసికొనిన యొడంబడికలను దెల్చ్బుచున్నవి. వీనిలో 

నంవతృ్సరము లీయబడినవి. 

(3) చర్మలేఖలు ;--- మధ్యఆసియాలో నీకాలమున చర్మములు 

గూడ (వాయుటక్షై యుబయోగింపడు చుండెడివి. ఈసందర్భమునం దుప 

యోగింపబడిన కజ్బకలములును నిరాప్మాతములు నెన్నియో గనుగొన బడి 

నవి. ఈచర్మలేఖలలో రెండుతరగతు లున్నవి. కొన్ని యున్నతోద్యోగుల 

సామంతులకు [స్రాసినవి. రెండవ తరగతివానికి * వింనదిలేఖ లని పేరు. 

అయ్యవి సాధారణముగ రాజుచే (వాయబడినవి. వీనిలో సంవత్సరములు 

గాక మాసములును రోజులును ఉదహరింపబడియున్న వి. 

(4) కాగితపు టు త్రరములు: ఇవి కొలదిగ మాత్రము లభిం. 
చినవి. ఇందలిభాష (ప్రాకృతము. లిపి ఖరోప్టీ 

(5) పట్టువ స్త్రముల వైలేఖలు:--కీ. శ. 105 నుండియువైనా లో 

పట్టుగుడ్డలను [వాయుటకై యుపయోగించుచుండిరి. లేఖలు (సాక త 

కాషలో ఖరోష్టిలిపిలో నున్నవి. ఇందు చాలవరకును సాధారణలేఖలు. 

కొన్నిదేవాలయములపై నుండెడి జండాలు. ఒకలేఖలో నొకడు తనయాప్తు 

నియారోగ్యమునక్రై గావింబిన [పార్థనగలదు. ఇందు * అరుఘ దచిన ఏ 

భవదు” (ఆరోగ్యదకిణాయై భపతు) ఆని _వాయబడియున్నది. ఇట్టివాక్య 

ము హిందూదేశములోని కుషాజారాజుల శాననములలోగూడ గలదు. 

జటుపై నచ్చటనే దొరకిన | బాహ్మీలిఖితవమ్తువులను వర్టింపవలసి 

యున్నది. [బాహ్మలిపి భారతదేశమునం దెక్టుడు వ్యా ప్తినిజెంది యాధునిక 

లిపుల కెన్నిటీకో మాతృకగ నున్నది. భారతీయనాగరికతతోబాటుగ నీలిపి 
గూడ విదేశములకేగినది. దీనిలో వాయబడిన |గంథములెన్సియో మధ్య 
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ఆసిరూలోడొరికినవఏి. ఈ| గంథములన్నియు సం స్థృతభాషలోనివే, వందు 

మూడురకముల లిపి గలదు. మొదటిది కుషాజా, గు ప్రవంకియుల కాలము 

నందుండిన పరిశుద్దమగు భారతీయ లిపి. ఆశ్వఘోపని నాటకములును, 
కుమారలాతుని కల్చనామణితికా యను గంథము నీలిపిలో రచింపబడి 

నవే. రెండవది ఏటవాలుగానుండు గు ఫలిపి, (Slanting Gupta 

Script) కచ టర్ వఫకా మున్నగుచోటుల దొరికిన (గంథము తీలిసిలోనివే 

మూడవది జుజుగు_ప్రలిపె. (Upright Gupta Script) కోటాకా దేశము 

లోని నంస్త త గందము లీలిపిలోనీవి, ఈవివిధ లిపులలోనివై మధ్య అసి 

యాలో దొరికిన నంన్ఫ్ల త లిఖిత| గంవములలో నారుమా(తము ముఖ్యము 

లెనవి. 

(1) అశ్వ ఘోమని నాటకములు'-- ఇంతవరకును మహాయోన 

బొద్దమతమునకు మూల న్లంభముగనొప్పు నీమహా విద్వాంనుడు బుద్రచరితు 

నుందచరానందాది కావ్యము లను, త_త్ర్యగంంథములను రచించెనని మనకు 

దెలియును, కాని యరామధ్య ఆసియాపరికోధనల మూలమున నీత డొక 
గొప్పునాటక రచయిత యనువిషయము బయలెడలినది. ఈదారికిన నాట 

కములలో శశాలిప్పుత (ప్రకరణ” మనునది మొదటిది. వినయపిటకము 
నందలి మహావగ్గమునుండి యిందలి కథాభాగము గై కొనబడినది. ఇంచు 

బుద్దుడు, నాలివుతుడు, మౌధలాయనుడు” కౌండిన్యుడు ననువారలు 

ముఖ్యపాతులు రెండవనాటకము వైతికము. [పబోధచం దోదయము 

నందువలె దీనిలో బు ద్ది,ధ్వ త్కికీర్తి యనుపాతులు బౌద్ధధర్మమును బోధిం 

చుచున్నవి. మూడవవానిలో మొదటినాటకములోని పొతులేగాక నొక 

యోగి, యొక బాాహ్మణుడు, నొక వఏిదూషకుడునుగూచ గలరు. ఇందలి 

రంగములు మగధరాఖజ్యి కేందృమగు రాజగ్భ హములో స్థాపింపబడినవి, 

ఇందు పాతోోచితముగ సంస్త పాక్య తభాషలు నుపయోగింప బడి 

యున్నవి, 
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(2) ఉదనవగ్గము:_ ఈ గంథముయొక్క భాగములు : వివిధ 

స్థలములలో దొరికినవి. చెట్లబెరడుతో తయారుచేసిన పుటలపై మసితో 

వెడల్సగు కలముతో న్నీగందము లిఖింపబడినది. లిపెనిబట్టి యియ్యది 

(కీ.శ. 2వ శతాబ్దిమునాటిదిగ గన్పట్టుచున్నది. ఇయ్యది బౌద్దులలో సర్వా 

స్తవాదులకు ముఖ్యగంధము. ముప్పదిమూడు (పకరణములుగల యా . 

[గంథములో 1000 గ్లోకములుగలవు. ధర్మ|తాతయను నత డీ గంధమును 

రచించెను, | పకరణ పదమను గంధమును రచించి, కనిషునిచే గావింప 

బడిన బౌద్దనంఘ సమావేశమున కధ్యకుడుగ నుండిన వనుమిత్రుని కీతడు 

మేనమామ. ఉఊదనవగ్గము మిగుల ముఖ్యమగు [గంథమగుటచే దానిపై 

నెన్నియో వ్యాఖ్యానములును భాషాంతరీకరణములును బయల్వెడలినవి, 

(3) కల్చ్పనామండితిక ;--- కుమారలాతుడు దీనిని రచించెను. 

అయ్యది దుబ్బుకలముతో తాళపతములపై లిఖింపబిడినది. అయ్యది 

(కీ శ. 300 |పాంతమున పక్సిమో త్రర భారత దేశమున నిర్మింపబడి షి 

'మ్మట మధ్యఅసియాకు గొనిపోబడెనని పండితుల యభిప్రాయము. 

(4) ఐవర్ |గంథము;-- దీనిలో ఏడు చిన్న చిన్న (గంథము లు 

న్నవి. ఇందు మూడు వైద్యగా న్రమునకు నంబంధించినవి. వీనిలో 

నుల్లిపాయవలన నెన్నియోరోగములు కుదురుననియు, పూర్ణాయురాయము 

గల్లుననియు (వాయబడియున్నది. జీర్ణపద్దతి, మూలికలు, కషాయములు, 

ఆంజనములు మున్నగువాని (పశంన యిందు గలదు, మజియొక ఖండ 

ములో 14 వైద్యయోగములు గలవు. ఈ|గంథభాగములలో ముఖ్యమైనది 

“నవనీతకము”. ఆగ్నివేష, భేద, హారీత, జాతుకర్ణ, కారపాణి, పరాశ రాది 

వైద్యశాస్త్రజ్ఞుల (గంథములందలి సారాంశ మీనవనీతకమున గలడు. భన్మ, 



30 మధ్య ఆసియా 

కొల కషాయ' లేపన, లేహ్యాదుల (జశంన యిందున్నుది. అయ్యదీ సంస్థ 
త భాషలోక్టోకరూపము లిఖింపబడినది. 

(5) భికుణీ| పతి మోక్ష: ఇయ్యది సర్వో స్తివాద బౌద్ధుల ముఖ్య 
(గంథములలో నొకటి, 

(6) భికు పతిమోక్ష:._ అదియును నర్వా_స్రవాదులకు ముఖ్యమై 
నదే. కీ. శ. 5వ శతాబ్దములో కుమారవిజయుడు దీనిని చ్రైనాభోషలోనికి 
బరివ ర్తించెను. 



భారతియ నాగరికతా విస్తరణము. 
వాడఊజహకాధరనకమెాా 

Vచెనాదేశము, 

(పాచిన నంబంధము 

చైనాదేశము సంన్హతవాజ్మయమున ీనా యని పెర్ణాన బడి 

యున్నది. ఆదెశమునందలి భూస్వాములయొక్ష. “'ముకాడరికొ ఆను నామ 

ము సంన్రతమునంచలి “మం|త్రికా' గభ్రభవము. (కీ. పూ. 218లో ఆగో 

కచక ర్తిచే బంపబడిన పదునెన్మండుగురు బౌద్దభికువులు చైనాదేశపు 

రాజధాని కేగిరి. [క్రీ వూ 2వ శతాబ్దిలో చెనాదేమున 'హ్యాన్' 

(Han) వంశము [పాముఖ్యతనందెను. ఈకాలమున చైనాకు పశ్చిమ 

మున హూణులు, యూఎచీలునుండిరి, వీరివలన తనదేశమున కుషదవము 

గలుగకుండు నటులొనర్చుకై వూ యను హ్యాకా చక్రవ ర్రియొక సేనానా 

యకుని బశ్చిమమున కంపెను. ఈతడు 12 సంవత్సరముల కాలము 

తిరిగి ఫెర్ మానా, పార్టియా, బాక్ట్రియామున్నగు నెన్నియో దేశములను 
జూచి చకవరర్ధికి నివెదించెను. బాక్టింయాలో నుండగా నాతడు చెవాలోని 

దకిణభాగమునుండి బాక్ట్రియామీదుగను “సింధు” (హిందూ దన ముస్ుటు 

గా ఆఫ్గనిస్థానమునకు వర్రక మార్గములుండుట గాంచెను. ఈవార్తను 

'వినినపిమ్మట చైనాచక్రవర్తి హూణులను దణిమి వారిదేశమును జయించి, 

దకిణమునుండి హిందూదేశమున కొక మార్గము నేర్పరుప [బయత్నించెను. 

(క్రీ.శ. 73లో చెనాదేశియులు ఫెర్ణానానుజయుంచి, కుచాయనుచోట నొక 

రాజపృతినిధిని నెలకొల్సిరి. జందుమూలమున చైనానుండి ఇండియాకు 

పోవుమార్గము నురకితముగ నుండినది. 



బౌద్దమతము |కీస్తుశక మునకు బూర్వమే చైనాను ప్రప్శీంబిను. 

(కీ. పూ. 218 లో అశోకుడు భిక్షువుల నంపెను. క్రీ.పూ. 121 లో 
క్యూపిన్గన్ అనుసేనానీ హూణులతో యుద్ధముజేయునపు డొక బంగాదవు 
బుద్దవిగహమును నంపాదించెను. (కీ.శ. 68లో నెక హాకా చక్రవర్తి 

బౌద్ధులను గొనితెచ్చుటకై యనుచరులనంవగా వారు హిందూదేశమునుండి 
కక్యపమతంగ;, ధర్మరత్స యనువారలను రాజధానికి గొనిపోయిరి. ఇదేనమ 
యమున బాక్టియను రాజులవచ్చనుండి యొక రాయబారి బౌద్ధగంథము 
వొకడానిని చైనాకు దెచ్చెను. 

మానములు 

పూర్వకాలమున నేటివలె హాందూవేశము వైనాడెశవు దకిలవక్చిమ 
నరిహద్దువరకును వ్యాపించియుండలేదు. ఈరెండువేశములకును నడుము: 
నెన్నియోరాజ్యము లుండెడవి. భారతీయ జౌద్దమతము చెనాదేశమున వాల్ల 
పెంచుట కిమధ్యనుండిన చిన్నచిన్న రాజ్యములు విశేషముగ దోడ్సడినవి, 
గాన ఏనిమధ్యనుండి యాకాలమున హందూచై నాదేశములకుగల మార్ధముఖ ను గుర్తింపవలనియున్నది. ఇట్టివి నాలుమార్గము లుండెడివి. 

(1) టర్మిస్ట్థానమార్లము;:--__ చెనాలోని లాబ్నార్ నరన్సు నకు పశ్చిమమునను, హిందూదేశములోని కాశ్మిరమున కుతరమునగల హిమాల యములకు పైనున్న పామీర్ పర్వతములకు దూర్చునను, టిబెట్వేశమున కు త్తరమునను, టారిమ్మైదానము గలదు. ఈ మైదానమున (కీ. పూ. 2వ శతాబ్రమున 36 చిన్న రాజ్యము లుండేడివి. కాకొక్సా రాజ్యము లోనిటుఎజా హోకాగ్ అనుపట్టణమునుండి టారిస్మైవానముమీను గా పన్చిమమునకు al ws పురుషపురము (Peshawar) వలెనే (కీనుళ్లకో ంభమునం డీ నగరమనేక జాతులవారీ నాకరించి వివి ie ముళవించినడి, 8వ గతాబమున ల గ వ. 
ఎల వించినది, ప్రయినం దిచ్చట భారతీయులు గొంవరు స్టిర 
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ల్పూలు వేయి భౌద్దాలయములను నిర్మించిరి, ఇటీవల బరిశోధకులు 

జచి యాశిల్పములను, కుచియను, కోటానీ, సిరియక్కు టీబెబను 

సంస్క తభాషలలో లిఖంపబడిన గృంథములను, గద్గొనిరి. టుఎకా 

హుకాగ నగరమునుండి యొకదారి లాబ్నార్ సరన్సుసకు దక్షిణమునగల 

షాకాషాకాకేగి యటనుండి టారిం నదీతీరముననునరించి యార్ ఖండ్ 

కును అటుపై వామిర పర్వతములను దాటి బాల్ ఖ్, పార్టియామొదలగు 

టుర్కీస్టానదేశములకు నేగుచుండెను. మజియుకదారి టారింనదీతీరము 

ననుసరించి ఖోటానుకు డోయిి వామిర్ పర్వతములనుదాటి, సమర్ కండ్ 

మిదుగాబగ్చిమమునకు బోవు చుండెను. కీ శ, 4వ శతాబ్దమున హిందూ 

దేశమునకు వచ్చిన ఫాహియాకా అను చెనాదేశయాకతికుడు టుఎకొ హోకొగ్ 

నుండి టారింమార్గమున కరబన్, భఖభోటాకా కాష్ఘర్లమీదుగా నచ్చి పర్వ 

తములను దాటి గిల్గిట్ నదీతిరము ననునరించి సింధ్నుపాంతమును 

జేరెను. 7వ నత్రాబ్బమున పహూ్య్యూళాష్వాంగ్ అనునతడుగూడ చైనాలోని 

టుఎకాహుకాగ్ నుండి బయలుదేరి కరషర్, కుచమిదుగానెగి బెడల్కను 

మగుండా ఇన్సికుల్ నదిని బరు ఇంతకుపూర్యము నాలందానుండి 

(_ఆ్రబాకరమి శుడనుభిక్షువుయిటకు వచ్చి, కొంతకాలమునకు బిమ్మట చైనా 

కేగియుఎడెను. ఈ యాతికు ఉటనుండి సోగ్గియాకేగి యటనుంది కప'కు 

బోయి, హిందూకుష్ పర్వతమును దాటి హిందూవేశమును (బవేశించెను., 

లు 

గ్ 

(2) అస్సాం మార్గము;- అస్సాం, ఉత్తరబర్మాలమీదుగా హీందూ 

దేశమునుండి దకిణచెనాకు మజియొకమార్షముండెడిది. కాని యిందు 
దునగ్గమములగు పర్వతములును |కూరజంతువులును, [కూరతములగు 

నడవిజాతివారు నుండుటచే నీమార్గము బృసిద్దికెక్కి యుండలేదు. కీ. గం 

7వ శకాబ్టిలో హ్యూన్ష్వాంగ్ కామరూపము (A552) లో నుండుగా 



ల్లో మనా దేశ వటి. 

615 లో చైనాదేశమున గల్పింపబడిన యొకబాట గలిపి నాటికీ అస్సాంకు 

వ్యాపించెననియు, నాదెశమునుండి వక్షణవైనాకు రెండునెలలలో గొనిపోవృ 

మార్గమొకటిగల ననియు వినెను. కియటకా అను ప్రవ శతాబ్దవు చైన్నాగంథ 

మునుండి యీ మార్గమునుగూర్చి కొన్నివివరములు తెలియుచున్న వి, 

అయ్యది చైనాకు దకీణమునందున్న టాకాకికానుండి బయలుదేరి యూనకా 

చేరి యటనుండి పన్చిమముగనేెగి, నలోఎస్ నదిని దాటి చౌకొలీకాగ్కు 

పోవుచుండెను. అది యొక ముఖ్యస్థానము. ఇటనుండి యీదారి. రెండు 

శాఖలయ్యెను. ఒకశాఖ యిచ్చటనుండి బర్మాలోని మాంఎలేకేగి, పేగళా 

(పోంలమీదుగా ఆరకకాపర్యతములనుదాటి ఆస్పాము బృవేశించుచుండెను* 

రెండవశాఖ దకణముగా ఐరావతీము ఖద్యారమువరకునేగి పమ్మట అస్పా 

ముకు బోవుచుండెను. 

(3) టిబెట్ మార్గము : కీ. శ, 7వ శతాఖములో ఇండియానుండి 

చైనాకు మరియొకమార్గము నిర్మింపబడెను. అప్పటి టిబెట్ రాజగు స్ట్రాంగ్ 

టకా గంపో యనునతడు చైనారాజప్పుతికను బెండ్డియాడుటచే హిందూ 

చైనాదేశములకు దరచు రాకపోకలు జరుగుచుండెడివి. కీర. శ. 627 లో 

(పభాకరమ్మితుడను నాలందావిధ్యాపీఠ పండితుడు టిబెట్ మార్గమున చైనా 

కేగి యచ్చట బౌద్దమతమును వ్యాపెంపజే సెను. అదేసంవశ్నారము వే 

హ్యూకాఖౌ అను చైన్మాశమఖుడొక తమారముననే భార తవేశమునకు వచ్చె 

ను. చకవర్తి శ్రీహర్జుని రాజ్యకాలమునం డిచేశమునకేతెంచిన హ్యూకా 

ష్యాంగ్ కూడ నీమార్గమునే యనునరించెను. ఆచకవర్తి యనంతర మిదే 

మార్గమున వచ్చి టిబెట్ నేపాళదేశముల సేనలు హీందూదేశమున విజయ 

ములను గాంచినవి. కాని 650 లో * గంపో, చనిపోయినపమ్మట టిబెట్ 

చైనాదేశములకు నిరంతరశ్శాతవ మేర్ప్చడుటఓచే నిమార్గము కట్టుపడెను, 

(4) నముచమారము ;- [కీ. శ, మొదటిశ తాబ్దమునుండియు చెనా 

హిందూదేశములకు రాకపోకలు జరుగుచుండెడి వి. చెనాదేశీయుల (గంథ 
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ములలో నాకాలమున కౌండిన్యుడను హిందూ బాహ్మణుడు ఇండోఛైనా లోని 

“భోనకా, (FaUnan) చేశమునకేగి యచ్చట రాణిని వశపరచుకొని 

పెండ్డియాడెనని యున్నది. ఆంతటినుండియునీ పందేశమొక హిందూరా జ్య 

మయ్యెను. చెనాదేశచరితకారు లీవిషయము కీ.శ. 1వ శత్రాబ్బములొ 

జరిగెనని (వాసియున్నారు. ఈ కాలమున హిందూదేశము నందలి భరుకచ్చ 

మను దేవుపట్టణమునుండి చైనాలోని 'టాకాకికా నగరమునకు సమ్ముచ 

మార్గమున వర్తకము జరుగుచుండెడిది. 2వ శతాబ్దలో ఇప్పటి ఆవ్నాం 

దేశమున “చంపా, యను మరియొక హిందూరాజ్యము స్థాపింపబడినవి, 

' మరునటిశదాద్దిలో భారత దేశమునందలి మురుండ రాజునకును వైనాకును 

రాయబారములు జరగినవి. ర్ వ శతాబ్దిలో ఫాహియకా హిందూదేశమునకు 

వచ్చునప్పటికి తానులిపి నగరము గొప్పు నౌకావాణిజ్యకేందముగ నుండి 

ఛైనాతో వర్తకము జరపుచుండెను. ఇచటినుండి గుణవర్మ, పరమార్జుడు, 

మున్నగువారెందరో మతపృచారమునకై హిందూచైనాదేశములకు తరచు 

(పయాణము జేయుచుండిరి, 

నాగరికతా విస్తారకులు. 

అంతవరకును భారతధేశమునకును చెనాకును పాచీనకాలమున 

సన్నిహితనంబంధముండెడి దనియు, నీదేశములమధ్య ననెక మార్గములుం 

డెడివనియు నిరూపించియుంటిమి. ఆనేక సమయములలో ననేకబాతుల 

వారలు భారతీయనాగరికతను చైనాదెశమున విస్తరింపజేసరి. ఇటుపెనినా 
గరికతా (పచారముయొక_ చరి తము వివర్అవబచును 

మధ్యఆసియా జాతులు .- [1] ఇండోసథియనులు- చై నాదేశీయు 

లు హూణుల బాధపడజాలక దమకు బశ్చిమమునుండి యీశత్రువులను 

(దొక్రిపెట్టగల యొక రాజ్యుముతో స్నేహము జేసికొనుటకై యత్నించిరి, 

ఈ సిథియనుల రాజ్య మట్టిది, (కీ. శ. 1వ గదాబిలో నిరెండురాజ్యముల 



36 చెనాదేశము, 

కును నంబంధ మేర్చడెను. (క్రీ. వూ. 21 వ శతాబ్దములో ee 

రాజు చైనా చకవక్తి కౌక బౌద్దగ్యంథము నంపెను. ఇదియే యాదేశపు 
నకు ప్రారంభము. క్రీ. శ. ] వ శతావ్రిలో సిథియ 

నులు హిందూవేశమును జయించి, పంజాబునుండి బక్సిమోత్రరమున 

ఆక్సన్ నదీతిరమువరకునుగల భూబాగమునం దొక సా స్మామాజ్యమునునిర్మిం 

చిరి, మధ్యఆసియాలో వీరికిని చైనాకును నరిహద్ధుల విషయమున. నంఘ 

ర్షణ మొదవినది. ఈ నన్నిహీతత్వమువలన భారతీయ నాగరికత నథియను 
సా మాజ్యముగుండ చెనాకువిస్తరించుట కవకాశమేర్చడెను.ఇండోసిథీయను 

భికువు లనేకులు చైనాలో జౌద్దమతమున్నుపచారము చేసిరి. క్రీం. గన. 68లో 

కశంప మతంగ దరు రక్షయను వార లీకార్య “మును నిర్వ రి ంచిరి. కీ. న 

147 లో లోకకేముడను వ పే చైనా కేగి మప ోయాన గంంథ 

ముల నెన్నిటినో యాదేశభాషలొనిక బరివర్తించెను. సస ఆను ఇ 

నొక సిథియను ఖిమువు e+ 100లో చెనాడేశమునకు బోయి యట 

ను 

౬ 

రుజ్ ద్ద గంధములను జామా ంతరీకరించి, దక్షిణచైనాలో బౌద్ధమతమును 

విశషముగ విస్తరించెను ఈ నుత, పచారకులలో నెల్ల (కీ. గ్ష.రివ శతాబ్ది 

రకుడను భికువ వగంగణ్యుడు. ఈతడు పెక్కుభాషలను నెేర్చెను, 
హిందూ వ ద్యాంనునివద్ద వి విద్యనభ్యసించెను. బహుఖషావిదుడగు నీఖిక్షు 

284.313 ల నడుము రెండువందల నంన;) ఓల తగంంథములను చెనాభాషి 

లోనికి బరివర్తించెను. (2) పార్టియనులు -. క్రీ, శ. 2వ శత్రాబ్బమున 

పార్టియను రాజగు మొదటి మితండేటిస్ తన రాజ్యమును హిందూదేశము 

నందలి జీలంనదివరకును వ్యాపెంపజేసెను. అంతటినుండియు నీరెండు 

దేశములకును శంబంధము గలిగినది. అందుమూలమున పార్టియనులు 

జాదత తత్వమును ( |గహింపగలిగిరి. క్రీం. న, 138లో నొఢ పార్టియనురాజు 

జ్యమును ద్యజించి గొన్ని జౌద్దగంధములతో చైనాడేశమున కేగి, యచ్చ 

విశేషముగ బర్మిశమచేసి, జౌద్ద గంథభాషాంతరీకరణమున కై యొక 

ంఘము నేర్చరచెను. ఈతడు లోకోత్తముడని పిలువబడు చుండెను, 

cq 

ధి 
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ఉగపరిపచ్చు ద్యాదశనిడాన మున్నగు నుద్దుందము లీతని నిర్తేశమున 
బరివర్తింపబడినవి. ఇచేకాలమునం దొకచెనాదేశభికువు మిక్కిలి (ప్రఖ్యాతి 

నందెను. మహామేధావియగు నితడు సంస్ఫృతమున బాండిత్యమును సం 

హౌదించి, (పతిమోషము మున్నగు (గంథధముల నెన్నిటినో గంత స్రముల జని 

కొని మహాయా నౌద్దము నచేక విధముల [బచారముజేసెను ఈతడు ఆ 

చార్యబుద్దదెవుడని పిలువబడుచుండెను. (3) సోగ్గియనులు:- మధ్యజఆసి 

యాలో _పాముఖ్యతనందిన యొక జాతికిజెందియుండిరి. కృషియువాణజ్య 
మును వీరికి ముఖ్యవృత్తులు. పర్షియనుల మత్మగందమగు అవెస్టాలో 

నిసొోగ్గియనులు మగధదేశియులుగ పేర్షొనబడియున్నారు. _హీందూడేశము 

నకు సమివమునందుండుటచే వారు కీస్తుశకారంభమున కీబౌద్దమత బరి 

చయమునుగల్లియుండిరి. ఇటీవల మభ్యఆసియాలో నెన్నియో జౌద్దగం 

భములకు సోగ్గియనుభాష లో భాషాంతరీకరణములు లబించినవి. కీం.శ. కివ 

శతాబ్దిలో సెంగ్హుయోీ యనునాతడు చెనాకు వెడలెను. ఇ తనిబూర్వులు 

కాందూవేశమున స్టిరపడిరి, నాకాకింగ్ నగరమునకేగి యీీపచారకు డొక 
బుహరమును నిర్మించుకొని యటనుండి మతబోథ చేయదొడగెన్సు (4) కుచి 

యమునులు:_ వీరు వూర్వముటారింనదీతీరమున నివసించుఖఘండిరి. మధ్య 

ఆసియానుండి చైనాకుబోవు వ _ర్హకమారములన్నియు కుచియనురాజ్యము 

ముదుగనే బోవుచుండినవి. తృరలో హిందూదేశమునుండి మత్మపచారకు 

తువర్తకమారగ్ధ్గముల ననుసరించి, కుచరాజ్యమును చేరిరి. (క్రీ శ. మూద్ర 
వశతాబ్దము సం దీనగరమున 1000 జౌవ్వహ్టాపము లుండెడివనియు, బెడ 

యతము బంబలముగ నుండినదనియు, దెలియుచుస్నది. కుమారయ ను 

చను నాతడు హిందూదేశమునందొక రాజ్యమున మంతింగనుండెను. కొంత 

కాలమునకుబిమ్మట విరాగియై యీతడు మతపచారముచెయు నంకల్సము 

కో కుచియనురాజ్యమునకేగెను. రాజీతని నధికముగ గౌరవించి తనకు 

గురువునుజేసికొనెను. కొలదికాలమునకే రాజుప్పుతిక యీ[పచారకుని పెండి 
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యాడెను. పిరికి కుమారవిజయుడు బుట్టెను. పిమ్మట నారాజప్పుత్రిక 
బౌద్దమతమునవలంబించి, కుమారవిజయుని విద్యాభ్యానమున కె కాశ్మీర 

దేశమునకేగి, కొంతకాలమట నివసించెను. విద్యాభ్యానము ముగిసినపిమ్మట 

గుమారవిజయుడు చైనాకు మరలివచ్చి |క్రీ. శ. 401 నుండి బండ్రెండు 
నంవత్సరములకాలము మతపచారమొనర్చెను. ఈతడీకాలమున నూ(తా 

లంకారశాస్త్ర దశభూమువిభాసాశాస్త్ర, శతశాస్త్ర నత్యసిద్దిశాస్తాంది మహాయాన 

గఇంధముల నెన్నిటినో భాషాంతరీకరించ్చి వనుబంధు, నాగార్జు నాశ్వఘో 

షాది మహనీయులను చైనాదేశీయులకు నుపరిచితుల నొనర్చెను. (5) కోటా 

నియులు:- కోటాకా అనుదేశము సాధారణముగ చైనాదేశీయులు భారతదేశ 

మునుండి న్వదేశము నకు మరలునపు డనునరించు దక్షిణమార్ణమునందు 

న్నది నంన్హ్ఫత వాజ్బ్యయమునం'దీదేశము 'కుష్టని యని 'పేర్ణొనబడియు 

న్నది. హిందూదేశమునకు సమీపముగ నుండుటవలనను ఆఫ్గనిస్థానము 

నుండియు కాక్మీరమునుండియుగూడ నీదేశమునకు మార్గములుండుటవల 

నను, భారతీయులెందరో యిట నివసించుటయు, నీదేశవుభాసలో విశేష 
ముగ నంస్థ్హ్ఫృ'తిపదములు గలియుటయు దటస్థించినవి. నాణములనుండి 

యీదవేశ మునకు (కీ. శ. 1వ శతాబ్దిలో నే భారతీయనంవర్భము గల్లెనని తెలి 

యుచున్నది. ఇచ్చట ఖరోష్టిలిపిలో వాయబడిన [పాళ్య తలెఖలు దొరికి 

నవి. (కీ. శ, 259లో ట్బొౌషిహింగ్ (1 0%04.506. 01౧0) ఆను నొక చైనా 

దేశభికుచైనాభాష లోనికి బరివర్తింపబడిన బౌద్దగంంథముల పట్టికను దయా 
రుచేయుటకును, నూతన్మగంధములను నమర్జులగు వారివద్ద నేర్చు&కునై 

కోటానుకువచ్చెను. క్రీ. శ. 291లో మొక్సలుడను (Moksala) భికు 

నిటనుండి చైనాకేగి పంచవింశతి నహసిక[పజ్జా పరిమిత, యను మహా 

యాన గృంథమును భాషాంతరీకరించెను ఐదవ శతాబ్ద పారంభమున 

న్లకాయంగ్ (Ngan Yang) ఆను నొక చైనా రాజపుతుడు కోటానుకేగి, 

గోమతి మహావిహారములో బుద్ధసేనుడను ఖికువువద్ద మహాయానమును 
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నేర్చిను. ఇదేకాలమున చెనాదేశములో మత్మపచార మొసర్చుచుండిన 

చర్మక్షేముడను ఖారతీయభిక్షువు, మహాయాన్న గంథమగు మహాపరిని ర్వాణ 

నూతమును భాషాంతరీకరించునపుడు కోటానుదేశమున కెన్నియోసారులు 

య్మాతలనుజేసెను. క్రీ. శ. 49కెలో నిదేశమున జరగిన పంచవార్షిక 

నభకు, చెనాభిక్షువులుగూడ వచ్చి కొన్నియుధ్రంథములను నంపాదించిరి" 

నర్వవిధముల నీకాలమున కోటాకాదేశ మొక స్నుపసిద్ద విద్యాస్థానముగ 

నుండినది. ఇటనుండియే గాన్నివిజ్ఞానకిరణములు చైనాషపై(బన 
చించినవి. 
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౪/1చ౦0పారాజ్య ము. 

ఇండోవైనాయనునది మలేద్వీపకల్పమునకును, చెనాకును మధ్య 

దేశము, ఇందు నేడు నయాం రాజ్యమును (ఫెరచి జండోచైనాయును 

గలవు. భారతీయనాగరికతా విన స్తరణచర్మితమున కీభాగము మిగులముఖ్య 

మెవది. వూర్య మిందు చంపా, కాంబోజ యను హిందూ రాజ్యములును, 

నేటికినివర్దిల్లు చున్న నయాం రాజ్యము నుండెడివి. హిందూదే ee 

భినివేశము లిట విజ్బ అవలం కలత వీని చరి; తమును సం|గహము 

బెర్కొనవలసియున్నది. 

నేటి అన్నాంలోని క్యాంగ్ నాం (Quang,nam) బికా తూకా ఆకా 

(Bin Thuan) అను చకిణభాగములు పూర్వపు చంపారాజ్యములొ నుండ 

నవ్కి [పాచీన య్మాతికుల కీరాజ్యము పరిచితమై యుండెను. కీ. శ. 

2వ శతాబ్దమునాటి టాలెమీ యను గీనుదేశీయుడు దీనిని జబ” యని 
పేర్కొనినాడు. మార్గ్లుపోలో దీనిని “ఆజంబ” యనెను, ఆరబ్బుల వా 

తలలో నీరాజ్యమునకు “క్రాఫ్, అను పేరున్నది. హూూకాష్యాంగి దీనిని 
లూ హెరాచంపో'” (మసాచంపా) యని (పశంసించియున్నాడు. హిందూ 
దేశమున చంపారాజ్యము న్నుపసిద్ధమైయున్నది దానినుండి యాభార తేతర 

రాజ్యమును విడమరచుటక్రై హ్యూకొష్వాంగ్ దీనిని మహాచంపాయని పేర్ల 

నియుండును. వైనాదేశ చరితమున నీచంపారాజ్యము నకు*లిన్ ఈి'యను 
నామ మొసంగబడియున్నది. 

1 



[6] చం పా రా జ్య ము 41 శా 

ఈ రాజ్యనిర్మాణమునుగూర్చి పెక్టుగాథలు గాంచనగుచున్నవి. 

హుకాటయన్ అను బాహ్మణు ఉరాజ్యమువై దండె త్తి యిచటిరాణిని బరి 

యమాడె యూాదేశమునక్షు రాజయ్యెనని చెనాదేశీయుల [వాతలు దెలువుచు 

న్నవి. ఈహుకాటియః౯' అనునతడే కౌండిన్యుడనియు, నీవ త్రాంతము (కీ. 

ఇ 1వ శతాబ్బ్దమున జరగొెననియు, పెలియట్ అను (ఫెంచిపండితుడు 

వాసియుశ్నాడు, మరికొన్ని చెనాచరితములలో కీ. శ. 2 వ శతాబ్దాంత 

మున చెనాదేశమును హ్యోకావంగీయులేలుచుండగా “జతెయులియకొ” అను 

నతడు చంపారాజ్యమును స్థాపించెనని యున్నది, చంపాలోవోకాన్ ఆను 

చోట దొరికన కీ నవివ శతాబ్దినాటి నంన్హ్య తశాననమున నాకాలమున 

శ్రీమారునినం తతివారు చంపాపాలకులుగనుండిఠని చెప్పబడినది. దీనినుం&. 

మా స్పేర్స్ ఆను (పెంచిపండితుడు కియుకాలియకాను, శ్రిమారుడు నౌక్లరె 

యనియు, నీతడు [కీస్తుశకము రెండవయంత్యభాగమున చంపారాజ్యమును 
స్థాపంచెననియు వానియున్నాడు. కాని కియకాలియకా ఆనునది కొండి 

న్యునిపేరనియు, నాతడే యా రాజ్యమును కీ CP Ie శతాబ్దిలో నిర్మించె 

ననియు దినిని రెండవశతాబ్దమునుండి [శీమారుడు నాత ౦సంతత్తివారు నేలి 
రనియు జెప్పుట నమంజసముగ నుండును. విది యెట్లున్నను |కీన్తు శకా 
రంభమున భారతీయు లిచటికి వలసవచ్చిరని న్పష్టమగుచున్నది. అయి 
నచో వీర లెచటివారు? అను సమన్యయొక టి జయల్వెడలును. “చంపా 

యను నిరాజ్యనామమును బట్టి ఏరార్యావ ర్హమునందలి (దాగ్భాగమునుండి 

వచ్చిరేమోయని తోచుచున్నది. కాని వోకాకా శాననము దకిణహిందూదేశ 

మును సూచించుచున్నది, ఈశాననమునంవలి భాషయు, లిపియు, క్షతం 

పర్ముదవాముని గిర్నార్ శాననమును, అంధవానిష్టీపుత్రుని క న్హైరిశాసన 

మును పోలియున్నవి. ఈవిషయముల నన్నిటిని చర్చించి జదునాథ్ 

సరారుగారు *చంపారాజ్యమునేలిన మొదటి రాజవంశము గోదావరీ కష్టా 

నదీతీరములనుండి వచ్చిరని చెప్పవలసి యున్నదని నిశ్చయించినారుం 
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ఈ పదేశ లాం(దదేశములోనివే యగు గుటచెే, ఆం|ధులు కీ ను 1,2 

G7 
శతాబ్దముల లో ఇండో చెనా కు కతసహోయు యిచట నొక ాందూరాజి? మును 

ము స్థాపించిర ను ముఖ్యాంశ నక్రారుపం ండితుని (వాతలనుండి స స్పష్టమగు 
అ దానం దాకనవాంకానా. 

చున్నది, 

చంపారాజ్యనర్మితమును రచించుటకు పెరు సంస్కృత గాసన 

ములును, తాత్తాలికులవాతలు నుపకరించుచున్న వి. (కీ. నృ 1వ శతా 

బమున చైనాలో చేరియుండిన యీభాగమున ఆమరావలి యనుచోట u 

మారుడు తననా (తం క్యమును [బకటించెను. అకని కాలమున సీరాజ్య 

మునజాండురంగ, విజయ, కౌథాశయను మరిమూడువిభాగములుండినవి, 

ఆతని నంతతివారు మాతృదే శమునండలి హిందూమతము నిచట వ్యాపెంప 

జేసిరి. డేవాలయములెళ్లె డలను నిర్మింపబడినవి. స్థానికులగు చాదుపంజలు 

త్వరలో సహిందూ ముత మును, హఠ. పత యూచారవ్యవహారములను స్వీక 

దః ఈ కీమారవంశమునకు బిమ్మట క్రీ. శ. 386-420 నడుమ 

నొక కొ త్తవంశము . -"చంపాసంహాననము నఢిష్టించెను. ఈవంశీయులలో 

మూడవవాడగు భదవర్మ మిక్షిలి గొప్పవాడు, 'ఛర్మమహారాజి యను 
నితని విరుదము ల పల్లవ, వ. కదంబరాజుల విరు 

దులను ఊోలియున్నడి. ఈతడు మినకాఆను చోట- తనపేరిట భీ డెశ్యర 

మియాలయము ను గటైించెను. ఈతని తన జ్. గంగరాజు. విరా 

గయ్, రాజ్యమును త్యజించి, గంగానదిని దర్శించుటకై హిందూచేశమున 

కేగెను. | 

(కీ. శ, 420.530 నడుమ నీరాజ్యుమునం దంతఃకలహములోడ 

వినవి. చంపారాజ్యవిజ్య ంభణుమును గాంచి యోర్వలేక వైనాచేనయు 

లియదనున నీరాజ్యముపై దండెత్తి రాజధానిని దోచ్చి దేవళములను 
కాల్చిరి. పమ్మట కి. శ. 580లో (శీరుదవర్మయను నతడు చైనాదే! 

యులచే చంపారా జ్యమున కభిషిక్తుడయ్యెను. ఈమూడవ రాజవంశము 
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కీ: శ 758 వరకును చంపారాజ్యము నలిన బరిలో (పకాశధర్ముడను 

నతడు ముఖ్యుడు “*చంపావుర పరమేశ్వర మహారాజశ్రీ ప్రకాశ ధర్మ” 
యనున దీతని పూర్తిపేరు. ఇశానేశ్వర, (వభవేశ్వరాది దేవాలయము లె 

న్నయో యీోతనిచే నిర్మింపబడినవి, కీ.శ. 758 లో చంపాసామంతులు 

పాండురంగ పురాధీశ్వరుడగు పృథిఎం ద వర్మను పరస నాన ముని 

గూర్చుండబెట్టిరి. ఈతని వంశీయులు కీ. నం 9 వ శతాద్ది మవ్యబోగము 

వరకును రాజ్యమేలిరి. కీ. న. 774లో యవద్వీపవాసులు చంపాపైడం 

డె తి, కౌధారవిషయమును కొల్లగాని యచటి శంబుచేవాలయమును పాడు 
చేసి లింగమును గొనిడోయిరి. పిమ్మట నపష్పటిచంవా రాజగు |శ్రీనత్యవర్మ 

శతువులతో నముదముపై యున్ద మొనర్చి, వారిని దరిమి వెచి, కొౌథారమున 

నొక చక్కని యాలయమును గట్టించి తన పెరిట సశ్యముఖలింగమును 

నెలకొల్బ్చెను, రాజధానియగు బాంచురంగపురమున నిత డొక గొప్ప సౌధ 

మునునిర్మించెను ఈవండములొని అందపర్మ క శ 787లో యవ 

ద్వీస వానుల దండయ్మాతను ప్రతిఘటించి, యనెక శివాలయములను స్తా 

పించను. ఈతనికాలమున శంకరనారాయంఎఏ వి|గహములును, వాని 

యారాథనయుి, వ్యాప్తిలొనికి వచ్చినవి. చంపారాజ్యములోని హందూమ 

తపరివ ర్తనమునం దిది యొక ముఖ్యాంశము. ఈరాజు వనుక చంపా 

రాజ్యము నేలినవాడు నీతని తమ్ముడునగు మొదటి హరివర్మ చంపాకాజు 
లలో నృగగయ్యుడు. (క్రీ, శ. 803 లో నితడు చైకాలోని గొన్ని భాగము 

లను జయించి రాజాధిరాజ ఏరువమును వహించును. అతని తనయుడును 

యువ?జునగు వికాంతవర్మ ఇాంఫోజదేశముపై డాటివెడలి యచటి రాజు 

నేడించను. ఈవంశీయుల పాలనము కి. శ, 860లో సంతమమ్మొను. 

అటుపై మనోరాజాధిరాజ ఇఅంవవర్మయు, నాతని పుళతుశగు జయనంవా 

వర్మయు కి. న, 990 వరకును రాజ్యమలిరి. ఈ కాలమున మహాయాన 

బౌదమకము చంపారాజ్యమున వ్యాపించెను, క 4. 900-167 + నడు 

మ ్మూడువంశములు  చంపారాజ్యామును 'పాలించినవి. ఈకాలమున 
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నెన్నొయో ముప దవములు జరగినవి. (కీ. శ. 945 లో కాంభోజ దేకి 

యులును, 982, 1034, 1069 సంవత్సరములలో అన్నామ్ 

వేశీయులును చంపారాజ్యముపై దండె త్తియాకాలపు రాజులను చంపియు, 

దేశమును కొల్లగొని దేవాలయములను కట్టడములను ధ్వంసము చేసియు, 

నల్లకల్లోల మొనర్శిరి.  ఇదేసమయమున (శీవిజయ పాండురంగ విషయాధి 

పులు వ్నిదోహ మొనర్చిరి. కాన చంపారాజవంశములకు ఫైర్యము లేకుండి 

నది. ఈకాలమున శ క్రధర్మ మీరాజ్యమున (పబలినది. (కీ. శం 1075 

లో మూడవ హరివర్మమహారాజు అన్నాం, కాంభోజదేశములనోడించి,చంపా 

రాజ్యము నాకమించెను. ఈవీరా[గణి శ్నతువులచే నాశమొనర్పబడిన 

హిందూవేనాలయముల నన్నిటిని బాగుచేయించి, |కొత్తవాని నెన్నిటినోనిర్మిం 

చెను. చంపారాజ్యమున తిరిగీ శాంతిసోఖ్యములు పృబలినవి.  ఈరాజు 

మరణించినపుడు రాణులు నల్లురు నహగమనమొనర్చిరి. ఆనంతర మీతని 

పు[|తుడు బాలుడగుటచే నీతనితమ్ముడగు పరమబోధినత్వుని బజలెల్లరును 

దమ కేలికగ నెన్నుకొనిరి. ఈకొం త్ర రాజు బౌద్దమత ము నవలింబించెను. 

పాండురంగ విషయాధిపు డీకాలమున విదోహ మొనర్చెను గాని శ్మీఘకాల 

ముననే యఖంచపడెను. (క్రీ శ. 1139-1144 నడుమ పదునొకటని 

రాజవంశము పరిషాలనమునకు వచ్చెను. ఈకాలమున శెవబౌద్దమతము 

లు రెండును చంపారాజ్య ము నవర్శిల్లినవి. కీ. న్య 1192 నుండియు ని 

రాజ్యము కీణించెను. ఇంతటితో నిచటి హిందూరాజుల (ప్రతిభ నశించినది 

ఉత్తరమున |శ్లీవిజయ విషయము కాంభోజరాజుచే జయింపబడెను పాం 

డురంగ విషయమును స్థానికులగు 'చాము ల ల్మాకమించిరి. కీ. శ. 1203. 

1220 నడుమ చంపారాజ్యమంతయు కాంభోజస్మామాజ్యమున గల్బుకొన 

బడెను. (క్రీ. శ. 18వ శతాబ్దిమూడవపాదమున చెంగిస్ఖభాణా తనయుడగు 

కుబి లైఖాకా ఆను మసన తు జు చంపాపై యనేకసార్దు దండెత్తెను. తుద 

కు [కి శ. 1318 (పాంతమున అన్నాందేశీయులు చంపారాజ్యమును వగ 

పరచుకొనిరి ఇంతటితో చంపా హిందూ రాజ్య చరిత్ర ముగిసినది. 
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క్రీం. శ. 1వ గతొబ్దినుండి 13వ నతాబ్రివరకునుండిన యాహిర్ దూ 

జ్యపు నాగరీకత నించుక పరిశీలింపవలసియున్నది. హిందూదేశమునం 

దువలె చంపారాజ్యమునగూడ దేవాలయములు ముఖ్యనిర్మాణములుగ 

నుండినవి.వానిని సాధారణముగ నిటుకలతోను, అరుడుగ రాతితోను నిర్మిం 

చుచుండిరి. వీనిలోపలిభాగము దారునిర్మితము. ఒకయాల యాంతర్భాగ 

ము మంచిగందవుకజ్ఞతో గట్టబడి. బంగారు వెండిరేకులమలామాను గలిగి 

యుండెను. మరియొక దాని గోవురమునకు వెండిరేకువేయబడినది. ఈ 
యాచారము హందూదేశమునగూడ నుండెడిది. చంపారాజ్యుమున శె వ 

మతము పృబలముగ నుండినడి. శర్య, భవ, ఈశాన, పశుపతి, ఉగ, 

రుద యను పరులుగలి, నటరాజ, యోగి, లింగరూపములలో శివు ఊత 

దేశమున నారాధింపబడుచుండెను, చంపాశె వమతమున రెండు [కొత్త 

నిషయములు గలవు. అందు మొదటిది ముఖలింగపూజ. రాజులనేకు 

లు తమ పేరిట బుతిష్టింవుచుండిరి. ఇందు సామాన్యమగు లింగమునకు 

పైభాగమున ముఖముకటి కల్పింపబడుచుండేడిది. ఇట్టి ముఖచింగము 

లను నిద్మించుటలో అయారాజులను శివునితో నరిచేయుటయే ముఖ్యోద్దెశ 

మై యుండవచ్చును. శెవముతోపాటు శా _కమును వ్యాపించినది. ఉమా 

గౌరీ చండి కాళి భగవతీ యను పేరిట జనులొ కాలమున శ క్రినారాధిం 

చుచుండరి. నంది, విఘ్నేశ్వరుడు నిశె వాలయములలో సామాన్యముగ 

స్థాపింపబడెడివి. చంపాశే వమున రెండవయంశము శంకర నారాయణ 

పూజ. శివకేశవుల యఫివమును దెల్చుటకై యొక పార్శమున శివుని, 

మరియొక పార్భ్యమున విష్ణువు జూపు విగహములు నిర్మింపబడినవి. 

గివునకుబదిమ్మట విష్ణువు విశేషముగ నీరాజ్యమునం దారాధింప బడుచుండె 

ను. ఇతనితోపాటు లక్షియు, గరుడును పూజింపజడు చుండిరి. [క్రీ శ. 

7వ శతాబ్దినుండి యీదేశమున జౌద్ధ్దమతమును (ప్రబలినది. ఇచట సనెక 

ములగు విహరములు నిర్మింపబడినవి. నాగారోహకుడగు బుద్దుడు నవ 

లోకితేశ్వరుడు నిట బూజంపబడిరి కాని చంపాలోని జౌద్దశిల్పములు 
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తేడోహినము లై సామాన్య మైనవిగనున్నవి, మతమునకుబిమ్మట పేర్టైోన 

నలసినది వాజ్యయము. స్టానికమగు చాముభాష యీాచేశమునం దుండి 

నను నంన్క్య త్రమె రాజభాషగ పరిగణింప బడినది, హిందూవిజ్ఞానము 

చాలభాగము చంపాలో వ్యాపించినది. వ్యాకరణము, జ్యౌతిషము, ధర్మ 

శాన్రంము, మీమాంస శ్వైవోత్తరకల్పము, ఆఫ్యానము, రామాయణము, 

మహాభారతము మున్నగునవి యీచేశియులకు చక్కగ దెలిసియుండినవి, 

మతమును, వైదుష్యమునేగాక చంపారాజులు హిందూవేశమునుండి సాంఘి 
కపద్రతులనుగూడ తమ దేశమునకు గొ నికెచ్చిరి. అచటగూడ బృహ్మక్షతి 

య వైశ్య గూ దాది చతుర్వక్రములు నుండనవి. రాజు అంవనరును కతి 

యులుగ నుండిరి. అయినను వారు (భాహ్మణులకతో మాత్రము వైవాహిక 

నంబంధములను గలిగియుండిరిం రాజవుతు9లు (బాహ్మణక న్యలను, బా 

హ్మృణయువకులు రాజ కన్యకలను బరిణయమాడు టాచారమైయుండినది' 

అందుచే గాంవరు చంహారాజులు తాము (బహ్మ క్షతియకులజులమని 

చెప్పుకొను చుండిరి. వివాహము హిందూపద్ధతినే జరుగుచుండెడిది, 

చంపాలో హ్లాందూవేశము నందువలెనే రాజు రాష్ట్రమునం దృగగణ్యుడుగ 

నుండెను. సాధారణముగ నధిశారము తండివెనుక జ్బేష్యపుతుంనకే 

చెందుచుండెను. కొన్నినమయములలో సామంతులును. మంతులును 

జేరి రాజు నెన్సుకొనుచుండరి. ఒక్కొక్కప్పుడు రాజులు ద తశచేసి 
కొనుటయు లేక తమ యశంతవము రాజ్కుమేలుబ కొకనిర తాముసర్కా 

నుటయు జవగెసివి, రాజ్యాభిషకము హిందూధర్మకా స్రముల ననన 
"రించియే జరుపబడుచుండెడిది. ఆ నమయమునరాజులు [కొ తనామము 

అను, విరువములను గకొనుచుండిరి. జ్యేస్టపుతుడు యౌవ రాజ్యూభి 

షిక్తుశె మహాసనాపతిగ నుండెను. చంపారాజ్యము మూడువిభాగములుగ 
నుంచెను. అంచు మొదటిది అమరావతి విషయము ఊఉ త్రవముననున్న 

యావిషయము నేటి క్యా ఆంగ్నాం (QUanర-namM)కు నరియగును. 

విజయ యను రెండవఏషయము రాజ్యము మధ్యనుండెడిది, ఇయ్యడినేబి 
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వికాగడికా (Bీ॥ng-Dinh)కు నరిపోవును. ఇందే కీవిజయ అను రేవుపట్టణ 

ముంజెడిది. మూడవది దకిణముననుండెడి పాండురంగవిషయముంకదియే 

నేటి పకారకా (PAanran) ఆను విభాగము. ఈవిషయములలో నొక్కొక్క 

దానిపై నొక్కొక రాజపతినిద్రీ యుండెను, కేం[దప నయత్వము యిర్వురు 

సామాన్యద్యోసులయొక్ట యు, నిర్వురు, ఘనోద్యోగుల యుక్ష_ రము, మం|తుల 

యొక్షయు సాహాయ్యముకో రాజుచే నిర్వహింపబడు చుండెడిది. చంపారా 

జ్యము (ప్రబలముగనుండినది. ఇందు గజాశ్వపడాతి బలములుండెడిపి, 

Bo SO డాలులును యున్దములలో నుపయోగింప బడు 
చుండెశవి. నగరములచుట్టును డిట్టములగు గోడలుండెడి వి, 
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క. 

= 

V||కాంభోజ రాజ్య ము. 

ఈ(పాచిన హిందూ రాజ్యము నేట్ కాంబోడియాకు సరియగును. 

ఎనో నియ్యాది యూనాట్ కొచికా, చైనా నయాం, మలేప్వీపకల్పము 

అకు వ్యాపించిన ఫూనకా రాజ్యములో చేరియుండ క. 4. 600లో న్వతం 

_తరాజ్యమయ్యెను. యా కప రత క్ర్నిగూర్ణి విపిధములగు గా 

థలుగలవు, స్రానికులగు ఖ్మేర్ (Khmer) [1పజలు కంబు స్యాయంభువ 

ను నార్యవేశవురాజు కాంభోజధేశమున కేగి యొక నాగరాజురూతురును 

పెండ్లాడి యాదేశమున కధిపతియయ్యెనని చెప్పుదురు. మరియొక గాథ 

ననుసరించి జ్ఞదిత్యావర్మయను నింద్మపన్థపుర౮జా తన రెండవకుమారుడు 

దేశమునుండి వెడలగొట్టెననియు, గారాజపుతు డోడపై కాంభోజ పాంత 

మును జేర, యచట రాజునోడించి, దానే రాజయ్యెననియు, నొకసారి నము 

(దతిరమున వినారించుచు నొక వాగకన్యకను గాంచి మోహితుడై, యామె 

నుబరిణయ మాడెననియ్యు నంతట నాతనిమామగారగు నాగరాజు నము 

(దములో గొంత నీటిని దాగి, బయకల్వెడలిన భూమికి తన యల్టునిరాజును 

జేసి, దానికి కాంభోజ యను నామము నిడెననియు, డెలియుచున్నది. 

ఇట్టి నాగరాజుూలతోడి వైవాహిక నంబంధమువలన రాజు జ్యాధికారముమ బడ 

యుట దకిణహాంచూదేకము లోని పల్లవ రాజవంశ చరి తమునను గలదు. 

చంపారాజ్యోత్స క్తినీ పేర్టానునపుడు కౌండిన్యుడను |బాహ్మణు ఉపాంత 

మును క్రి.శ. 1వ శతాబ్దిలో జయించెనని చెప్పియుంటిమి. చెనాదేశి ' 
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యుల [వాతలలో కాంభోజదెశమునకు మరియొక కౌండన్యుణేతెంచి యప్స 

టి కట రాణిగనున్న సోమయను నామెను పెండ్లియె బృజలచే రాజుగ 

నన్నుకొన బడెనని యున్నది, యీ గాథలనుండి దకిణహిందూదేశము నకు 

నుకాంభోజరాబ్యోత్ప త్తికిని సన్నిహితమగు నంబంధముగలదని తెలియు 

చున్నది. జదునాథ్ నర్మార్పండితు టీయూహకే మరి రెండుకారణముల 

నొసంగుచున్నాడు. (1) వర్మయను కాంభోజరాజుల నామాంత్యము (2) 

అచటి దేవాలయ శిఖరములు దకిణహిందూదేశపు గోవురములనుపోలియుం 

డుట. వీనినిబట్టి కాంభోజదేశమునకు మొదట వలన వచ్చినవారు కళిం 

గము ఉ త్తరనర్మారులనుండి, ముఖ్యముగ కృ జ్ఞాగోదావరీతిరములనుండి 

వచ్చియుండిరని పైపండితుని యభి పాయము. 

యీ రాజ్యుముయొక్ట చరిత్రను (ప్రారంభించుటకు. Baksey 
Chang Krang అనుచోట గగ్గొనబడిన సంస్థ తీశానన ముపకరించు 

చున్నది. అది కంబుస్వాయంభువ శ తవర్మజా, (స వర్మత్తా అను 

మూడు పురుషాంతరములను, కొండస్యసోమ, రుదవర్మకా,, భావవర్మ కా 

అను మరి మూడు నమకాలిక పురుషాంతరములను తెల్ఫుచున్నది. ఇందు 

రెండవ వరునలోని కౌండిన్యుడే కీ. శ. 4 వ బతాబ్దమున కాంభోజటేశము 

నకు వచ్చినవాడు. రువృువర్మ (కి. శ. 570 (పాంతమున నుండెను. 

విష్ణువుతోడను, దిలీవునితోడ నీతడు సరిపోల్పబడినాడు. యీకాలమునకు 
హిందూ అయుర్వేద మీధేశము నకు వ్యాపించినది. రాజువద్ద అశ్వినులను 

పోలిన యిర్వురువైద్యులుండిరట. , రుదవర్మతనయుడగు భావవర్మ (కీ.శ, 
580-600 నడుమ రాజయ్యను. యీరాజు తమ్ముడు చిత'సీనుడను 
నతడు వూనకారాజు నోడంచెను, ఇంతటితో కాంభోజము స్వతం తరాజ్య 

మయ్యెను. భావవర్మసొోవరి సామవేవపారగుడగు సామశర్మయను నతనిని 
పెండ్లాడెను. యీసోమశర్మ విష్ణుభక్తుడు. విణ్ఞాలయములను, నూర్యా 

లయముల నెన్నిటికో గట్టించి యాతడు వానికి మహాభారత రామాయణ 
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ప్రుకాణాచి గంశములను నమర్పించెను. రాజు శైవుశగుటవలననుు, శక్తి 

పూజ యాకాలమున (పబలముగ నుండుటవలనను, రాజ్యమున శివాలయ 

ములుగూడ జయకల్వెడలినవి. కీ. శ. 604 5 నో చితసేనుడు మహెంద 

డర్శయను న నామముతో కాంట్ గోజసింప 5 సనమునకు వచ్చి యిరువదియడు 

సంవత్సరములు పాలించెను. యాకాలమున నొక (బాహ్మణుడు శివపాద 

మును శతిష్టంచి దానిపై నొకయాలయమును గట్టించెను. అయ్యది హిం 

అకా కోశము లోని విష్ణు బున్రపావముల న. జ్ఞప్తికి దెచ్చుచున్నది. 

తరువాత రాజ్యమునకు వచ్చి కీ. శ. 627639 నడుమ రాజ్యమేలిన 

భానవర్యకాలము మిగుల ముఖ్యమెనది. యీశాన పుర, తాముపుర, 

శ్రా ౨కపుర, వీమపులాది నగరములెన్నీ యో యీసనమయమున నిర్మింపబడి 

నవి. శంకరనారాయణ వూజగూడ నీకాలమున వ్యా ప్తిసందినది. ౮ 

జు నీతనిసాముఎతులును జె రౌద్రుఅసంఘారామములవలె హిందూ ఆ్మ్శమ 

ములను స్థాపించి వానిని కపోధకుల కాశయములగ నొనర్చిరి. (కీ. శ. 
665.690 నశుము రాజ్యమేలిన మమవటి జయవర్మకాలమున బౌద్ధమత 

చవ దను! 'బవేశించెను. (కీ, శ.8వ శతాబ్దము కాంభోజచరితమునం 
వరవకారమయముగనున్నది.' యాీాకాలమున శంభుపురము, వా్యాఫపుర 

ము, అనిందితపురము నను మూడు చిన్న రాజ్యములుగ దేశమంతయు 
భజంపబడ యం ౩ఃకలహములకు లోనయ్యెను. కీ న 802 లో 
తెరవ జయవర్మ శాంతిని నెలకొల్పి చంపారాజ్యుము నంతటిని (కీ. శ, 
820 వరకు నేలెను. మహేందపర్వతముపై నీత డొక నూతన రాజధానిని 
నిర్మించెను. - రాజేం[చచేవి, నరేం[దలక్ష్మి యను వా రీతని భార్యలు. (కీ. న 
677.889 నడుమ పరిపాలించిన మొవటి యిం[దవర్మగూడ నెన్నియో 
నాశ మముల ను ప్థాపంచెను. పిమ్మట సింహాననము నకు వచ్చిన యో 

వర్మ కాంబోజపె టో నగ్రగణ్యుడు. సామశివుడను మహామునికీతడు 
శిష్యుడు, ఈకాలమున జనులు శివుడు, విష్ణువు, శక్తి గణపతి, కార్తి 
తుడు మున్నగుదేవతల న నారాధించుచుండిరి, చాతుర్వర్ణ్య వ్యవన యా 
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వేశమునందుండెను,  శుశ్రుతాచార్యుని వైద్యశాస్తమున యకోవర్మ!వేవీణు 
చు, రెండవ జయవర్మ |పారంభించిన రాజధానిని పూర్తిచేసి దాని కీతడు 
యకోఢరపురమని పేరిడెను. (ప్రపంచమున కంతటికని విన్మయముగొల్సు 
ఆంగ్ కోర్ థామ్ అను కక్టిడ మితనిచే నిర్మింపబడినది. (క్రీ. శ. 944-968 

నడుమ రాజ్యమేలిన రాజేందవర్మకాలమున మహాయానబౌడ్డ మతము (పబ 

తిసది. భౌద్దదేవాలయము లెన్ని యో బయల్వెడలినపి, ఈ రాజుపుతనండగు 

వెదవ జయవర్మకాలమున హిందూమత ముజ్జివనము నందెను. ఈరాజు 

నోనరియగు ఇంద్భలక్కి భారతదేశమునందలి యమునానదీ తీరమునుంఎ 

యెతెంచిన దివాకరుడను (బాహ్మఖుని పెండ్లాడెను. దీనినుండి మాతృ 

డాశమునుండి యాశాఖా రాజ్యముల కేగినవారల కాకాలమున జూవజడు 
యుంతెడి గౌరవము తెలియు చున్నది. దివాకరు డెన్నియో యాలయము 

చను స్థాపించెను. పిమ్మట నూర్యవర్మ (కీ. శ. 1602-1049 నడుమ 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. యో గీశ్వరుడను మహాపండితు డీతనియా చార్యుడు. 
ఈ రాజగురు" మూలమున శె వమతమున కెంతయో [వి జల్యమ ౬ భించెను. 

శివాచార్యుడను మరి యొక వండితుడు వర్ణవ్యవస్థను సంస్ధ రించెను. పతం 
హాలీ వ్యాకరణున క్రయగు శంకరపండితుడుగూడ నీకాలమునశే యుండెను. 

సూర్యవర్మ మహ తంతంజ్జుడు. చైనా చంపారా జ్యములతో మైతినివాట్ంచి 

మితడుఆ న్నాంరాజ్యము పై దండెత్తెను. (క్రీ. శ. 1112-1152 నడుమ కాం 

తోజదెశమునకు నాటరాజగు రెండవనూర్యవర్మ విశేపమగు ఖ్యాతి నొనగూర్చె 

ను. ఈరాజు మల౭క్షొడీవులను జయించి తనరాజ్యమును విస్తరింప జేసె 

ను. ఈకాలమున కాంభోజరాజ్యమునకు తూర్పున చంపారాజ్యమును, 

మడమట పెగూరాజ్యమును, దక్షిణమున మ౭ఠ రాజ్యము నులడెడివి. చైనాకు 

రెండురాయబారముల నంపియు, చంపారజు నచేకసారు లోడించియు 

నితడు శతృ భయంకరుడై యుండెను, దివాకరుడను పండితా గణి యా 

రాజునకు గురువు. విడవజయవర్మ కాంభోజరాజులలో కడపటివాడు. 

(క్రి 4. 1182-1201 నడుమ. నీతడు రాజ్యమేలెను. చంపారాజ్యము 
లి 
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తోడి యుద్ధము నీతడు జయ్మపదముగ నిర్వహించి, బర్మాలో కొంతబభాగ 

మును జయించెను. ఈకాలమునం దెల్లెడలను వైద్యశాలలు నెలకొల్బ బడి 

నవి... క్రీ శ. 14వ శతాబ్దిలో కాంభోజరాజ్యము కీణుంచెను. రాజులు బల 

హీనులుగనుండిరి. ఒక వంకనుండి చంపాపాలకులును, మరియొక వంక 

నుండి నయాంరాజులును. కాంభోజముషై ననేకసారులుదాడి వెడలి తుదకు 

దానిని రూపుమాపిరి. 

కాంభోజదేశనా గరీకత యనేకవిషయములలో హిందూదేశనాగరీ 

కతనుపోలియున్న ది. అచటి దేవాలయములు రాతితోను యిటు*లతోను 

కట్టబడినవి. ఇందు దక్షీణహిందూదేశమునందలి గాామదేవతలయొక్ట యు, 
చిల్లరదేవతలయొక్ష_యు గుళ్ళవలె (తికోణాక్ళ తిగలవియు, పెద్దగోవుములు 

గలిగి విశాలములైనవియు. ననేకవిథములగు నాలయములు గలవు. 

ఆలయముచుట్టును (పహరీగోడయు (పథానద్యారముపై గోపురము నిట 

గూడనుండెడివి. శై వమతమీదేశమున [బథానముగనుండినది గివుడు 

పరమేశ్వర, (క్యంబక, శంబు, గౌరీశ, జగత్సత్యాదినామములకో నారాధింస 

బడుచుండెను. నండివాహన్మ నటరాజ పంచముఖ, లింగరూపములు 

శిల్పమున గాంచనగుచున్నవి. పాశుపత వీరశై వ శాఖలును, వేదాంత 
శ్చైవమును నీరాజ్యమున ముఖములుగ నుండినవి, ఇచట విశేషమగు 

నొక శెవాచారముండెడిడి.. రాజులు చంపాలోవలెనే తమపెరిట ముఖ 

లింగములను స్థాపించుచుండిరి, వారికి మరణానంతరము శె వబిరుదము 

లొనంగబడుచుండెడివి.. జయవర్మకా ఈశ్వరలోక, యకోవర్మకా పరమ 
శివలోక, హార్షవర్మకా-రు[దలోక_మున్నగుబిరుచము లిందులకు నిదర్శన 
ములు, పారమేశ్వర- న్పందవృ_థి పరమేశ్వర తంత్రమున్నగు శై వగం 
థము లీదేశమున రచింపబడినవ్కి _కాంభోజదేశమునండలి శై వమతమున 

శీవవిష్ణులింగ, శంకరనారాయణ విగహారాధన మింకొక నూతనాంశము. 
కశాచటను శివపాడమ నకు దేవళమ లను గట్టంచు టాచారవై యుండెను 
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ఉమ్మ పార్యతి, భవాని గౌరీరూపములలో శక్తియు, శివ, విష్ణు, |ఇహ్మ,. 

సరస్వతి, గంగా, శ్రీ చండి గణేశ, గరుడ, నంది, కాళ్యాది యితరదేవ 

త .. నిదేశమునం దారాధింపబడుచుండిరి. (కీ. శ. 7 వ శతాబ్దమున 

బౌద్దమ క మీదేశముద ([ప్రబలినప్పటినుండియు మ్మైతేయ, ఆవలొకితేశ్వర, 

వ(జపాణ, పజ్ఞాపారమితా, దివ్యాదేప్కీ లోకనాథాది మహాయాన బౌద్ద 

వేవత లారాధింస బడుచుండిరి. చంపాలోవలె కాంబటోజదెశమునగూడత 

హిందూవాజ్యయము వ్యాపించినది. బుగ్వజుస్పామవేద పారగులెందరొ 

యిటనుండిరి. తంతములు, నాగమములును, ర5మాయణ మహభారత 

ములు నిచ్చటివారికి కరతలామలకములుగ నుండినవి శాసనములలో 

వేదాంతజ్ఞానసారులును, స్కృతిపథనిరతులు, నప్టాంగయోగ పృకటితకర 

ణులునగు (బాహ్మణుల |పశంనగలదు. కాణాద నా్యాయనూ తములును, 

పతంజలి మహాభాష్యుమును, జ్యోతిశ్నాస్త్ర శబ్దశాస్త్రములును, అయుర్వే 
చమును శిల్ప గీత నాట్యశాగాములును, ధర్మశాస్త్రము, నర్భశా స్త్రము 

నీకాం నోజదేశమున విశేషముగ వాాఫ్రనందినవి. ఇచటి కట్టడములలో 

అంగ్ కోర్వాట్ అను విష్టాలయము ముఖ్యమైనది. ఇందలి గొడలపై 

రామాయణ మహాభారత హరివంశములలోని ఘట్టణులు చితింంవబడినవి. 

ఆంగ్కోర్ థామ్ అకు రాజధానీనగరము దీని కెనయగును. ' హిందూకాం 

భోజ (Indo- Combodian) కళ కీరెండు కట్టడములు నుకృష్ట 
నిదర్శనములు. 
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౪/11! దకిణహిందూదేశము _ (పాగ్భారతదేశములు. 

ఈవిదమున పం భారతీయనాగరీకతను వి నరించు 
చెడ హిందూదిశమునందలి యు ఎ త్తరాపథ దక్షిణాపథములు రెండును నమ 
ముగ జాళ్లొనినివి. ee ముగ బౌద్దమతమును, నంన్కృతపషాంకృత 
వాజ్యయములను నిదేశీయు “ లు త్తరదేశమునుండి గంహించిరి. ఆందు 

కాన్నరమును, వంగదేశము న్యగగణ్యములు. మనదేశ్షమునకు = 
న ద్వీపము లకును” (బకత అండోచైనాకును దకీిణహిందూదేశముతో 
య ప స్పష్టమగుచున్నది. యీసంబంధ 

ముల గాథలు, శాననములు, దేవతలు మతము, కట్టడములు 
మున | గా గౌంచనగుచున్న ది. 

(1) వర్తకము :. మొదటినుండియు దకిణదేశవానులు నము [ద 
రానని నకును, విదేశవాణిజ జ్యమునకును వాసకెక్కి యుండిరి. ముల 
దాచుతీర దునందర్భము న జేరొ_నడగినది. అటనుండి వె వాశ్చాత్యదేశముల 

కము జరగుచుండెడది. అటులే దూర్పుతీరమున పాండ్య రాజ్య 
(Kor ai) నగరమును, ప రాజధానియగు కావ వేరీ 
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(2) వలనపోవుట :- సాధారణముగ దేశాంతర ఫామాజ్యనిర్మాణ 

మునకు వాణిజ్యము మార్గదర్శకము. యీ పైాచీన దాకిణాత్యవ ర్రకుల 

వెంటనె యితరులనేకు లిదూరదేశములకు వలనపోయిరి. (కీ.శ. 1వ 

శత్రాబిమధ్ధభాగమున శకులు భారతవేశమున గక్లోలమును గచించిరి. 

డానికిఫలితముగ దేవీయులు గొందరు విదేశముల కేగీ యుందురు. కీ. శ, 

78 లో ఆజీఇకుడనునతడు పశ్చిమతిరమునుండి కొందరనుచరులతో నము 

(చముపై |బాగ్గిశకేగెనని తెలియుచున్నది. అటుపై భారత కేశ బాగు తర 

దిశనుండు సముదృతీరమునుండి యనేకులు జావాద్యీపమునకు వలన 

పోయిరి. వీరిలో చాలమంది మహానదీ గోవావరీతిరవానులు, మలేద్వీప 

కల్పవాసులు, భారతదేశమునుండి యటకేశతెంచినవారిని * కెలింగ్ ” లేక 

“కంగు” లని పిలచుచున్నారు. యీపదములకు * కళింగదేశీయు ” 
అని యర్దము. 

(3) గాథలు :- అగ న్యమహర్షి భారతవేశ ముననే యార్యనాగరీ 

త ననార్యమగు వక్షణాపథమున వి న్రరింపజేసెనకు (పతితి గలదు. 

ండోచైనా, జా వాద్యీపముల లోగూడ నితడు జ్ఞాన ప్రదా శగ వారాధింపబడు 

చుండెను. *అకి త్రజాతక * మను బౌద్ద గంథమున నీయగస్తు్యడు దక్షి 9. 

హిందూదేశమునుండి *కారద్వీపము' న కేగెనని చెప్పబడియున్నది. యీ 

దీవి బఇకృతము (614065) అని వ్యవహరింపబడు శ్రీటోజప్వీపరాజ్యము 

నందుండినది. జావాద్వీపమునందు విచితములగు వ్మిగహములు గలవు. 

అవి పాడుగైన గడ్డమును చక్కనివ స్త,మును ధరించిన యొక వృద్దుఎవి, 

“ భతారగురు'' లేక “మహాగురు” యను నీవిగహములు శివాలయము 

అలో నెలకొల్పబడి బృత్యేకముగ నారాధింపబడుచున్నవి భతారయనగా 

మళయాళములో శివుడనియర్దము. అగ స్త్యమహర్షి నివభక్తుడు. గాన 

నీయవద్వీపవిగహము లగస్త్యునివని న్పషమగుచున్నది. క్రీ. శ. 240 లో 

కంజోడియాదేశపు రాజొఆడు *మావ్లన్” (Mao Lun) ఆను విదేశ 

(XK 

B 
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రాజునౌద్దకు రాయబారి నంపెను. ఈ “యావ్లకా”? అనుపేరు *+మారకో 

అమ పెరుకో , నంఘయుగమున ” (Sangam Age) దకిణహిందూదేశము 

నేలిన పాంశ్యరాజుల పేరును పోలియున్నది. అదేదెశపు రాజులు తాము 

కొండన్యుడను భారతీయ (బాహ్మణుని నంతతికి జెందినవారని దలచిరి, 

ఎలియట్ పండితు డీకౌండిన్యుడు మహాబలిపురమునుండి కాంబోడియా 

కేతెంచెనని |వాసియున్నాడు. యవద్వీపమున కళింగమునుండి వచ్చిన 

తి తేమఘడను (బాహ్మణు డచ్చట హిందూమతమును స్థాపించెనని మటియొక 

గాథ గలదు. ఇండోచైనాలో వారసత్వము స్తీలమూలముననే మలబారు 

లోని మరుమక్కత్తాయమువలె నం|క్రమించును. నుపసిద్ద (ద్రవిడ గంథ 

మగు 'మణిమేఖవై' లో యవద్వీష్మపశంన గలదు. అప్పుతుడను [బాహ్మణ 
యువకుడు యవద్వీపరాజపుకుండుగ జస్మంచి, దక్షణదేశమున మణపల్లవ 

మనుచోట నివసించు మణిమేఖలై యనుభికుణివలన ధర్మోపదేశమునంది, 

యాధర్మమును తనరాజ్యమున వ్యాపెంపజే సెనట. మణ మేఖలయను 

పదమునకు జావాభాషలోనుు, నంఘయుగపు తమిళబాసలోనుగూడ 

నము చమని యర్థము. 

(4) శాననములు :- జావాద్వీపమునందలి శాననములు మూల 

వర్మ, ఆశ్వవర్మ జయవర్మమున్నగు దతుస్థరాజన్యుల నామములను 

వెర్కానుచున్నవి. వీనిలోని “వర్మ” శబ్దము దక్షిణహిందూదేశపు పల్లవ 

రాజుల నామములలో గన్పించుచున్నది మజీియు నీశాసనములలోని 

ఖాషయు లిపి యుగూడ పల్లవశాననములంవలి భాషను, పల్లవ గంథ లిపిని 

జోలియు కవి ఉత్తరాపథమునందువలెగాక దక్షణాపథమున (బాయిక 

ముగ శాలివాహనశకచే వాడుకలో నుండినడి; ఈ|పాగ్భార 8 దేశశాననము 

లందు నాశకమే వాడబడియున్నది. ఇండోచైనాలోనిభాగమగు లిగోర్ 

[Ligor) రాష్ట్రము, గొదావరీమండలనివాసియగు నంతకుమారుడను 

నాతినిచే స్థాఎంపబడెనని మణజియొంశాననము దెల్పుచున్నది. చంపారాజ్య 
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ముననుండిన విభాగములలో అమనావతి, పాండురంగ, కౌథారయనుినవి 
ముఖ్యములు. ఈయమరావతికి (బాచీనాంధసా[మాజ్యమునకు రాజాని 

గనుండి చరిత (పసిద్దినందిన యమరావతినగరమే మాతృక, రెంసవవి 

ఇభాగము బొంబాయి రాష్ట్రమునందలి (బఖ్యాతయా తాస్తలమగు పండర్ 

పూర్ను సూచించుచున్నది, కౌథారము కుఠారమను నంస్కృృత దము 

నకు రూపాంతరము. పరశురామ క్షేతృమగు మలబారు నీపదము జ్ఞప్తికి 

వేగలదు. చంపాలోని హిందూరాజ్యము శ్రీమారునిచే నిర్మింపబడినది. 

దకీణహందూదేక్షపు పాండ్యరాజుల కీనామ ముండెడిది. జావాలోని తకోపా 

యనుస్థలమునండలి శాననమున సేనాముఖం, మణిగామం, చాపత్తార్ 

ఆను నంఘములు పేర్కొనబడినవి. ఇందు కడపటినామమునకును 
.. శవథ "" శబ్దమునకును సామ్యమున్నది. మలభారులో * సాపత్తార్ ౫” 
అనువారు రాజుల కంగరక్షకులుగ నుండిరి. 

(5) దేవతలు :- ఈ్మపాగ్బారతదెశమున నారాధింనబడుచుం 

డిన దేవతలందరును దక్షిణహిందూదేశమునకు జెందినవారలే. ఇచట శైవ, 

వైష్ణవ, బౌద్రమతములును, వానికి జెందిన దేవతలు నుండిరి, శివునియా 

రాధనము ప్రబలముగ నుండినది. దేవరాజగు నీతడు |దిమూర్తులలో నగ 

గణ్యుడఊుగనుండి, హర, పశుపతి, శంకర నామాభిధుడైయుండెను. (పత్యే 

ద వమ్ణు(ప్రతిమలును, నంకరనారాయ?ఐ హరిహరవి గహములుగూడ నిట 

నుండినవి. వీరలుగాక లక్ష్మీ ఉమా, స్కంద, గణేశ, నందిమున్నగు 

దేఎతలగూడ సిదేశములలో నారాధింపబడుచుండిరి. బుద్దవ్మిగహములు 

సామాన్య ములు. శివునితోబాటు శక్తిగూడ యీ పాంతముల కేతెంచి భగ 
వతియనుపేరిట నారాధింపబడు చుండెను. దక్షిణహిందూదేశములో రాజు 

లు దెవాలయములశు నిర్మించి యందలి దైవములకు దమనామముల 

సాసంగు టాచారమై యున్నది అట్టి యాచారమే చంపా, కంబోడియా 

ఇండోచైనా రాజ్యములందును, జావాబలిద్వీపములందును రాజు లవలం 
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బించుచుండిరి. మజియొక చితమేమన, కాంభోజ అన్నాందేశములంచు 
sep జలిద్సీపమునను గొన్ని యాలయముల లో విగహము౦డవలనిన 

స్రలమున 0 దాక నూన్యసింప హాననము మాత్రము స్థాపీంపబడినది మహో 

నృతములును , సుందరములునగు, * నీయాలయిములను, వానియందలి 

యాశూన్యాసనములను, గాంచినచో “చిదంబర రహన్య” మను నాం 

లోకో క్రికి గారణమగు (చవిశదేశము లోని చివంబరమునందలి దేవాలయము 

కి వచ్చుచున్నది. 

(6) మతము ._ ఈ దేగశములలోని పండితులు మత పవర్శకులు 

గనుండిరి. ol మూడు తెగలులడెడివి “చూమా”  యనువారు 

బౌద్దులు. మహాయాన మతాను యాయులగుః చే బుద్దుని వ్మిగహము 

నారంకు “'పనూవెయి' ( Pa-ssu |) అను నింకొక తెగ 

రు మెడలో యజ్ఞోప వీతమును ఛరించుచుండిరి. బహుశః వీరు వైష్ణవు 

ఓ ఎమిందురు? ఈ పాన్ చూశబ్రమునకును వైస్టవ (గంథమగు పాంచరా[తా 

గమమునకును సంబంధ వమేమైన నుండవచ్చును. 

7) కట్టశముబు :- ఈ (పాగ్భారతదేశములందలి కట్టడములు 
గూడ దాం. నూచించుచున్నవి. కాంభోజ దేశ 
ములోని *అనేకోర్ వాట్, (ANnkంr ౪:0 దేవాలయ యా నందర్భమునం 

చ| గగబ్య ' మ అందం యంతరువులుగానున్నది మొదట నొకచతుర న 

మును, డానిపై నంతకంటెను చిన్నదగు మణీయొ టియు, నటుపె నింకను 
జిన్నదియుు, నిర్మిం “బడి యీ విధమున పైకి పోనుపోను యీ కట్టడము 
చిన్నదగుచున్నది. ఎన్నియంతర్వులున్నవో యన్నివరునల మెట్లు వెలువ 
లికి గవ్చించు చున్నవి. దకిణహిందూదేశములోని తిరుచినాపల్లికొండ పై 

దేవాలయమును, కొరుప్పరన్ కునం కొండపై యాలయమునుగూడ నిటులే 
మున్నవి. ద్రవిడదేశమునందువలె నిచ్చటగూడ శైవ వైష్ణవ శిల్పము లెన్ని 
యాగలవు. కాంబోడియాలోని యాలయములలో గోడలపైనను, ద్వారము 
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అమిదను రామాయణ మహాభారతములలోని భాగములలొని ఘట్టములు 

చెకబడియున్నవి. [దవిడదేశములోని కుంభకోణమునందలి చక పాణి 

దేవళముననుు మధురమీనాకి గుడిలోనుగూడ నిట్టివి గలవు. బలిద్వీపాల 

యములకు గోపురములున్నవి. జావాలోని ' ఉఅను ' వీఠఈభూమి 

( Di-ing-plateau ) లోనున్న పాండవుల గుడులు మైనూరు రాజ్యము 

టోని పక్టిడకల్, హాలేవీడు ఐహోలు లందలి చాళుక్య దేవాలయము 

లను, కాంచీవరములోని కైలాన నాధాలయమును బోలియున్నవి. చంపే 

జాగ, అను జావాదేవాలయమున విష్టువర్థనుడను రాజు బుద్దునివలె 

శిల్పింపబడియున్నాడు, దీనిని మజీకొన్ని శిల్పములను బరిగీలించి (పాచ్వ 

కళాకోవిదుడగు ఫెర్గునకాపండితుడు * ఈదేవాలయమునుండి యవద్వీప 
మునందలి హిందూమతమునకును" దత్సంబంధములగు శిల్పములకును, 
భారతదేశము నందలి తెలింగాణమును, కృష్ణానదీముఖద్వారమును, మా 

తృకలని న్వష్టమగుచున్న ” దని (వాసియున్నాడు. ఇట్టి శిల్పములు 

(పాంబనం, బెనకా ఆనుచోట్లగూడ గలవు (పాగ్సారతదేశములందలి శిల్ప 

ములలో నెల్ల జావాలోని బొరొబుదుర్ చేవాలయ మ్మగగణ్యము ఒకకౌండ 

ను దొలిచి, శిఖరమున నొక ష్టూపమును దానిచుట్టు నేడు స్థూపవలయ 

ములను శిల్పి యిచట నిర్మించెను. విస్మయజనకమును వర్ణవాతీతము 

నగు నియాలయమును (బశంసించుచు ఫెర్టునకా పండితుడు “శిల్ప వెఖరి 

నిబట్టి చూచినచో నీబొరొబుదుర్దేవాలయమును, హించూడేశమునండలి 

ఆజాంతాగుహలనుగూడ నొకేశిల్సి నిర్మించెననియు, నిరెంటికివినడువము 

కాలవ్యత్యాన ము విశేషముగ నుండియుంశిదనియు [వాసియున్నాడు. 

మజీకొన్ని విషయములలో నీయాలయము పల్లవులచే మహాబలపురమున 

నిర్మింపబడిన దేవాలయములను బోలియున్నది. ఇచ్చటి యాలయపుటా 

కృతి కాగ్మీరమునను, మళయాళమునను శాక్తేయులు రచించు [కిచ క 

మువలెనున్నది. 
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[X ఆం|ధదేశము -__- (పాగ్భారత దేశము౭ం. 

ఇంతవరకును దక్షిణహిందూదేశము నకును (బాగ్భారతభూము ౬కు 

నుగల సంబంధమును పేర్కొని యుంటిమి. ఈ దేశాంతరములలొ భార 

తియనాగరికతను వి న్లరించునెడ నాంధుదేశ మెక్కుడుగ బాలొనియుం 

డెను. ఈ విషయమై గొన్నివివరము లిట పేర్కొనబడుచున్నవి. 

ఆంధృడేశమున దక్షిణమున వులికౌట్ చెరువు మొదలుత్తరమున 
కథింగపట్టణము వరకును దీర్హమగు నముదృతీరముండుటచే, సమ్ముద 
యానమునకు సౌకర్య మెక్కువగనుండినది. వంశధారా, గోదావరీ, క్ర షా 

పినాకినీ నద్ములమూలమున లోభాగములరుగూడ డౌకలు పోవుచుండినవి. 
(కీ. శ. 12వ శతాబ్దములనాటివగు. (Dariplus of the Erythrian 

Sea and Ptolemy’s Geography) లలోనా కాలమున క్యష్దాగోదా 
వరీ ముఖద్యారములనుండి నౌకలు దూర్పునకేగు చుండెడివని (వాయబడి 

నది. ఈ కాలమున రెండురకముల నౌకలుండెడివి. ఒక విధమెనవానిని 

తిరమునందలి వాణిజ్యమునకును, మరియొక విధమగు వానిని విదేశ వాణి 

జ్యమునకు నానాటి యాంధు, లుపయోగించుచుండిరి. 

బహ్ముపాచిన కాలమునుండియు నాం(ధటేశవాణిజ్యపశంనస గల 

దు, భీమసేన జాతకమునం దీదేశము నేతపరి శమకు ముఖ్యస్థానమని 

చె ఎబడియున్నది. పర్తియాలలో వ(జపు గనులును, వినుకొండలో రాగి 

గనులును, పల్మొాడులో సీనము చలువరాళ్ళుగబగనులు నాకాలమునం 
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దుండెడివి. శాతవాహానాం[ధుల కాలమాక వాణిజ్యమభివృద్దినందెను. టగర 

పృతిషాన నగరములందలి బజారులల్ కృ ష్టాగోదావరీనదులమూలము న 

౨ దెశములనుండి గౌనితేబడిన మస్టినులును (Muslins) వర్ణవస్త్రములు 

నమ్మబడు చుండెడివి. పినాకినీిము ఖద్వారమును, మనర్చ కొట్టిన, కృ్యజ్ఞము 

ఖద్వారములు, కొన్టకొస్సల, కొడ్డుర, వ మ నౌకా శయస్థానము 

9 
అను టాలెమీ పేర్టొని నియున్నాడు మనర్భ న. వటి నెల్లూరుజిల్లాలోని 

మన్నేరుపైనున్నది. కొట్టిస్రేవు గుంటూరు జిల్లాలోని అల్లూరు క మ 

మునకును, కొంటకోన్సల బంచరువద్దగల అంబాలటకు, కొడూర బం 

రువద్దనున్న గూడూరుకును, ఆల్లొ స్టైం గోదావరీముఖ్యణా వం 

సరియగుచున్నవి. (పాగ్భారతదేశమునందలి రేవులలో అరకాకాకు ముఖ్య 

వట్టణమగు[తిలింగనగరమును, సయాంలోని కాకుళనగరమునుు మలే 
ద్వీపకల్చములోని సంహపురమును, (బహ్మపుతానదికిని ఆఅరకాకాొకును 

నడుమగల పెంటపలిస్పట్టణము నాంథదేశము నందలి (దీకాకుళము మః 

విక్రమసింహపురమును (Nellore) మోటుపల్లిని నూచించుచున్నవి. 

శాత వాహనులయొక్ష_యు బల్లవులయొ క్రయు నాణిములపైను0డు గొకాచి 

తింములు విదేశియనంబంధమును నూచనజేయుచున్నవి. ఈ విధమున 

నిసంబంధథము దినదినాభివృద్ధి నందినది. 

అరకాన్ సయాందేశములలో వేంగీ చాళుక్య రాజులగు శక్తి వర్మ 

యొక్కయు, రెండవ రాజరాజుయొక్షయు నాణెములు దొరకుటచే కి. శ. 

25 శతాబ్దము వరకునుగూడ నాం[ధదేశమున కీపాగ్భారతదేశములతో 

సంబంధముండినటుల దెలియుచున్నది. ఈ కాలమున నిట్టినంపర్థ మునకు 

లోనైన దేశముల చరితము సంక్షేపముగ నీదిగువ (వాయబడుచున్నది. 

(1) బర్మా :- బర్మాలోని పెగూతీరమునకు “కళింగ” మని 

యు దాని కంచుక బశ్చిపూత్రరముగనుండు భాగమునకు “ఉత్తళ మని 
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యు నామములుండెడివి. ఈ వేశములో కృ ష్టాగోదావరీ తీరస్థులు పెగూలో 
నికి వలనవచ్చిరని యుకగాథగలదు. బర్మాలోని = తైలింగులు, (తెలింగ 

దేశవాసుల నంకతివార్తైయుందురు. [పాచీన త్ర్రైలింగభిషలో నంన త 

పదములున్సు ఆంధధదెశ పృశంసయు గాంచనగుచున్నది. ఈత్రైంలింగ్ 

లిపి (కీ. శే. 4వ శతాబ్దపు వెంగీలిపిని బోలియున్నది (పోం జిల్లాలో 

(క్రీ. శ. 1వ శతాట్టిలో నాంధదేశమున లిఖంపబడిన శాసనముల లిపిని 

జోలు లిపిలో (వాయబడిన శాననమొకటి గనొనబడినది. ఇచ్చటనే యొక 
బౌద్దజ్టూపమునం దాంధందేశపు తెలుగు కన్నడ లిపిలో వాయబడిన మళ 
యొక శాననమున్నది. బర్మాలోని పెగన్ (Pegan) లో బూర్వము రాజ్య 
మలిన శాన్ లన్ [కోం, (32౧ Lan Krom) అను రాజు బర్మాలో బౌద్ధ 
మతమును వ్యాపింపజేసెనని శాశనాలంకార మను[గంథమునుండి తెలియు 
చున్నది. ఈ రాజు కీ. శ. 3-5 శతాఖములలో వేంగీదేశము నేలిన శాలల 
కాయనుల నంతతివాడఏయు, నీవేంగీరాజులు బర్మాలో నొక రాజ్యమును 
శెలకొల్సి దమవంకియు నొకనిని వత్సాలకునిగ నియమించిరనియు, మండి 
తుల యభ్మిపాయము. 

(3) మలేద్వీపకల్పము "= అచటి తూర్చుతీరము నందలి *లిగోర్” 
నగర మకోకుని వంశీయునిగే నిర్మింపబడెననియొక గాథగలదు. పల్లవ 
వంశమునం డొక యకోకుడు పేర్కొనబడియున్నాడు., ఆతడే యీ స్టావకుగై 
యుండునేమో. సాల్మొనీయను పండితుడు లిగోర్నగరమునందలి హీందూ 
శల్పము ఎల్లోరా మహాబలిపుర శిల్పములను పోలునని (వానయున్నాడు. 
సర్గల క (గళఇ౧ Kolak) మను మజియొక స్థలమున దొరికిన కంచు 
(ప్రతిమలకు, ఆంధ్రదేశమునందలి గుంటూరు జిల్లాలోని “బంద్దా ఇర విగ 
వ కోలముఖములును, స్పటములగు కేశములును, చందంవంకల 
Se we కొక్క ములవంటి ముక్టులును, నగు మోములును 
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(3) ఇండొచైనా ;-- ఇందలి వోకన్ [Vocon] అను “చోట 

"దొరకిన శిలాశాసనము ర్ముదదాముని గిర్నార్ శాననమును సర్వవిధముల 

ననుకరించుచున్నది. చంపా రాజ్యము [ఇప్పటి Annam] నేలిన మొదటి 

భదవర్మకు * ధర్మమహారాజ ”” అను బిరుద ముండెడిది. ఇది యాంధ్ర 

పల్లవరాజుల, బిరుదము. ఈ [పాంతమునందుండిన హిందూరాజ్యములలో 

ఫూనన్ [గ|౧౦౫) మజియొకటి దీనిని స్థాపించి హిందూమతమును వ్యా 

పంపజేసన కౌండిన్యుడను (బాహ్మణుడు దోంణాచార్యుని తనయుడగు నశ్వ 

ద్దామవద్దనుండి యొక యిీటెనుగొని యీదేశమున [బతిష్టించెననియు, 

నిచట నొక నాగకన్యను వివాహమై రాజ్యభారమును వహించెననియు, (కీ. శ. 

579 నాటి యొక శాసనము దెల్పుచున్నది. ఆం(ధవల్లవులలో చూతపల్ల 

వుని కుమారుడగు వీరకూర్చవర్మ నాగకన్యనుద్వాహమై రాజ్యమును నంపా 

దించెను ఈ వైకొండిన్యునిగాథ యీ చారితక విషయమునకు నరి 

యగుచు, బల్లవుల కీ ఫూనన్ రాజ్యముతోగల నంబంధమును జూపు 

చున్నది. వేంగీరాజ వంశీయుల నామములగు చందవర్శ్మ, దేవవర్మ, 

జయవర్మయను నామము లీ పూనన్ రాజులకుగూడ గాంచనగుచున్నవి, 

చంపా రాజ మునను, కళింగవేశమునను గూడ ఇం|దవర్మాభిధులగు రాజులు 

పెక్షం! డుగలరు. అండోచెనాలోని శాననములన్నియు సనంన్చృత భాష 

యందును, చాళుక్యలిపెలోను (వాయబడియున్నవి. వీనిలో శాలివాహన 

శకము గూడనున్నది. 

(4) నింహళద్వీసము :- అంధదేశమునకును సింహళ ద్వీపము 

[Ceylon] నకును నన్నిహితమగు నంబంధ ముండెడిది. దుత్త గామినియగు 

భిక్షు వాంధదేశమునుండి బుద్ధుని యవశేషములను సంపాదించి దంతపు 

రమున స్థాపించియొక స్టూపమును గట్టించెను. ఆనమయమున జరగిన 

నమా వేశమునకు పల్లవ భోగమునుండి వేలకొలది భికువు లెేగిరి. ఈ పల్లవ 
నాకీ 

భోగము నిప్పటి గుంటూరు మండలములోని పల్నాడు [పల్లవ నాడు] తో 



ంతతులు ను ము త గుంటూరుజిల్లా లోని 

ఒవిధముల భారతీయ నాగరికతను దేశాంతరములలో ఏన్తరించు 

“త కుత కాడథ దకిణావథములు రెండును నమముగ బాల “అనవి అఈనక్గ 

౨సానము, కాష్మర్, యార్కండ్, కోటాన్, టిబెట్, తనా, జపాన్ వెళ్ల 

ముల కుత్తిాాపదమునుండయు. బర్మా, అండోచెనా, నయాం, మలేస్త్యప 

ము, జావా, బలి, నుమాతా, జోర్సియో, మొలక్ట్మన్, సెైలిబస్ ము 

[సు సం న SAD స 
వాాపంచినదె. ఈ నాగరికతా విస్తరణమునందు (బాచీనాంధులు నిశేష 

ముగ జాలొనియుండిరి. [కిస్తుశకారంభమునుండి నుమారు పం(డెండవ 

నతాజమువరకునుగూడ భా గారతదేశము ఆసియాఖండమునందు నువిశాలమగు 

. ము నేలుచు (ప్రాచ్య (పపంచమున  కథినేతయై fel 4 
{4 (fr 

చ | zp 

గీ || te 3» PA 
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౫ నుమాతాద్వీపము. 

నుమ్మాతా (పశంన. 

హిందూవాజ్మయమునం దనేక స్థలముల నుమా! తాద్వీపపశంన 

గలదు. శ్రీమ దామాయణమున సీతాన్వేషణార్థము వానరులనంవుచు 

న్నుగీవుడు 'తూర్పుదిశకేగు వారలు గంగా |[బహ్మపుతా ముఖద్వారములను 

దాటి అండోచైనామీదుగా బంగారపు గోడలుగల సువర్ణద్వీపమున కేగవలెనని 

యాజ్ఞాపింపీను. బృహాళ్ట థాసారమగు నక నంగంహమునను, నిద్దెశ 

మిలింద పన్హాయను బౌద్ద [గంథములందును, చైనానుండి నము[దము పై 

దక్షణముగ బోవువారలు జూచుదేశములలో _ బర్మాదేశమును జావానుమాతా 

దీవులును బేర్ధానబడినవి. బౌద్దవాజ్మయమునుండి |: [పాచీనకాలమున నుమా 
తాద్వీపమున బంగారము విశేషముగ దొరుకునను నాశతో నెల్లరు నటకేగు 
చుండిరని తెలియుచున్నది. [క్రీ శ. 7వ శతాబ్దమున “ ఈత్ సింగ్ 
ఆను వైనాదేశ య్మాతికుడు నుమ్మాథాలోని శ్రీవిజయ రాజ్యమునకేగి, 
యటనుం హిందూదేశమునకు రాక పోకలను జరుపు నారాజు యోడలటో 

నొకదానిపై బయనము చేస్తి త్నామలిప్తి నగరమునుజేరెను. దక్షిణహిందూ 
చేశమున రాజ్యమేలిన చోళరాజుల శాననములలో (శ విజయ రాజ్య (పశంన 
గోబదు, కేకే వ శతాబ్రమున దక్షిణ హిందూదేశమునందలి నాగపట్టముణు 
ములో (శ్రీ విజయళాజగు చూడామణి వర్మ యొక బౌడ్డ్జాలయమును 'గట్టింప 
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నాతని పుతుండగు మ మారవిజయోత్తుంగవర్మ దానిని బూర్తి చేసెను. ఆవేకాల 

మున రాజేంద్రచోళకుడు నుమాతాద్వీపముపై నొక నౌకాదళమును వంప, 
యచ్చటిరాజగు నంగామ విజయోత్తుంగుని జయించి, విశేషధనరానులను 

వ. వీర రాజేంద్ర చోళుడుగూడ మరియొకతూరి యిటులె విజ 

యమునందెను. ఉత్తరహిందూదేశ శాననములలోగూడ సువర్ణద్వీప (పనం 

కగలదు. న హారాలతో 9 వ శతాబ్దినాటి యొక తామశాసనము దొరకనది. 

ఢానినుండి, దర్మసేతువను శ్రీవిజయ రాజు యవద్సీపరాజపుతికను వివాహా 

మయ్యెననియు, వారి పుత్రుడగు మహారాజ బాలపుత దేవుడు బుద్దభ కుశ 

గుటచే నాలంజా విద్యాఫీఠమునందొక విహారమును నిర్మించెననియు, దెలి 

J 

యుచున్నది. 10వ శతాబ్దమున నాలందా విశ్యవిద్యాలయమునం వద్య 

కుడుగ నుండిన దీపంకర అతీగుడు న్యర్ణబూమికేగెను. ఆదేశపు రాజ 

పూతు డౌకడు జంబూద్వీపమున కేగి బుద్దగయలో rls 

యను భికువువడ్డ ధర్మోపదేశమునంది్కి న స్వదిశమునకు మరలి బౌద్దథర్మి 

మును (ప వారము చెసెను. ఆతీశుడు సుమాతాలో 12 సంవత్సరము లుండ 

యాకాలపు బౌన్టపండితులలో న్మపతిముడగు ధర్మకకిర్తివద్ర తత్వమును 

చేర్చుకొనను. 11వ శతాబ్దము నాట్ యొక నేపాళదేశ లిఖిత (గంథమున 
i న్వర్ణభూ మిలోని శ్రీ విజయవురమునందు లోకనాథాచార్యుడు ” అను 
ర్దికతో నొక చి తముగలదు. బృహత్తథలో హిందూవర్తకులు స్వర్షద్యీప 
ముతో వాణ్జ్యము సెయుచుండిరని యున్నది యీ యాధారముల నుండి 
బూర్వము హిరదూడే శమునకును నుమాతా ద్వీపమునకును నన్ని హితమగు 
సంబంధ ముండెడిచని తెలియుచున్నది. 

శ్రీ విజయ వ. 

_ నుమాత్రా ద్వీపమున (వీ విజయమను పట్టణము రాజధానిగా నొక 
రాజూుముండెడిడది. దినిని శెలేం[ద వంశోద్భవులగు రాజులు పాలించు + 
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చుంతరి. [క్రిస్తుశభారంభమునకే యీ ద్వీపము హిందూమతము నవలం- 

ఖించినది. _ చైనాదేశియులు [శ్రీవిజయ రాజ్యమును .. పాలెంబాన్గ్ *” 

{ Palembang ) ఆని పెలచిరి. 5 వ శతాబ్బమునందీ రాజ్యముండిన 
దని వారు (వాియున్నారు. 7వ శతాబ్దమున సుమాత్రాాకును మలెద్సీప 

దల్పమునకును నడుమ గల వంకాద్యీప మిరాజ్యమున జెరియుండెను, 

మటుసనట శతాబ్బమునం దీ రాజ్యము మలేదేశమున చాలవరకును వ్యాపిం 

చెను. ఈ వాత వత మధ్యజావాద్వీపము ౩3లెంద రాజులచే జయింపబడి 

ఏ, ఈ రాజులలో నొకడిచ్చట ** కలన్స్పన్ అనుచోట తారాదేవి కొక 

తు గట్టిం చెను. ఇందత్యద్భుతములగు శిల్సుములున్న వి, 

(గవిబయ రాజ్య నొకాదళమును చంపారాజ్యము (Annam) నకును 

కాంటోజ రాజ్యము (Cambodia) నకును గూడ నేగి విజయములను 

గాంచినవి. ఈ శ్రైలే్యద రాజులు మహాయాన వౌద్దులు. నాలందా 

విద్యాలయాచార్యుడగు థధర్మపాలుడిచటనే దనయవసాన కాలమును గడ 

సును. ఈ రాజుల శాననములు చాలభాగముత్తర హిందూదేశమున 8; 

9 వ శతాబ్ద ములందుండిన తిపెలో నే (వాయబడియున్న వి. కొనపాలవవంగీ 

యుల కాలమున మగధ వంగవేశములలో (బబలిన మహాయాన జౌద్దమే 

యా కాలమున నుమాత్రాద్విము నకు వ్యాపంచెనని స్పష్టమగుచున్నది. 

ఇంతకు పూర్వమిట హిందూశె వమతము పృబలినది, ఈ రెండు మత 

ముల నంవిశణమువలన సను తాంత్రిక సిద్దా ాంతమిట్విపమున (పబలినది. 

10, 11 నతొదిములభ చకిణుహదూటదేశమునుండి చోళరాజులు సువర్ణద్వీ 

(SS 

క్ § 

పముసె ననేళసారులు దాడి వెడతలరని యిదివరలో దెలిపితిమి. ఇటులు 

చోథలకు సామంతులగుటచేతనే శైలేంద్ర రాజులిర్వురు నాగపట్టణమున- 

బౌదాలయమును నిర్మింపగలిరి. ఈనమయమున శ్రీ విజయరాజ్యమునకు 
దు 

లోబడియులడిన జానాధ్యఎము న్యతం|తించినది. 
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2వ శతాబ్దమున [# విజయ లాజ్యము మిగుల [బఖ్యాతివ హూంచి, 

జావా రాజ్యముతో నరియగు పదవి నలంకరించినది. 18వ నతాబ్బము 

నుమా _తాద్వీప చరిత్యమున నిరువమమైనది. ఈ కాలమున చైనా చక 

వర్తి పక్ష క సుంకాధికారిగ నుండిన యొక చైనా దేశేయుడు సువర్హ[ 

మును గూర్చి యీ [క్రింది విశేషాంశములను (వాసియున్నాడు. 

+ తీ విజయ రాజులు నౌకావిహార మొనర్చునవుడు జంగారు పల్ల 

ములను ఛరించుభటులు వారితో నేగుదురు. (వజలు నీటిపైన తెప్పలమీన 

నీవసింతురు. వారేమియు నుంకముల నియరు. యుద్దసమము లలో 

సైసికులు నాయకులను తామే యెన్నుకొనెదరు. శత్రువులను నిర్ధించుట 

యందును. మృ త్యూవును దృణప్రాయముగ నెంచుట యందును వార్మగ 

గ్యుు. వ్ సంన్భృ తభాషనే (వాతకోతల కుపయోగింతురు. ఇచ్చటి 

శాసనము లకికఠీనములు. వ్యభిచారమును జేసినవారికి మృ త్యుటండ 

నము విధింపబడును. ఇచటి రాజుచనిపోయినచో ప్రజలు కిరోముండ 

నము జేయించుకొని తమ విచారమును [బకటింతురు. రాజభృ తులు 

శవముతో నహగమనము జేయుదురు. కొత్త రాజులు సింహాననము నెక్కు 
టకు బూర్యము బంగారముతో దమపతికృ్ళ తిని చేయింతురు. |వజలీ 

విగ మునకు గానుకల నర్చించెదరు. శెలేందవంకియులకు “నాగ 

రాజ” యనునది బిరుచము, ఈ దేశీయులు విదేశములనుండి ముత్య 

ములు, పన్సీరు, ఇంగువ దంతము, పగడములు దూతిజుట్టలు మున్న 

గువానిని దిగుమతిబేయుదురు. విదేశీయాలిటనుండ్ బంగారము పట్టు 

పంచవార, కళ్పూకము మున్నగువానిని గొనిపోదురు.” 

ఈ కాలమున పహంగ్, కెడ, కిలంటన్ మొదలగు మలే పాంత 
ములును, పశ్చిమ జావా, సింహళద్వీపములును మతి పండెండు రాజ్య 

ములును శైలేం దవంకీయుల యాధివత్యమునం ' దుండిసపి. 13 వ 
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శతాబ్ది యుత్తరార్థమున |కీవిజయ రాజ్యము క్షీణించినది. 1277లో 
జావాలో. పుసిద్దికెక్టి న సింగ సరిరాజులు నుమాతాాలో చాలభాగమును 
జయించిరి. వారికి బిమ్మట రాజ్యమేలిన బిల్వితిక్తప్పుర రాజులీద్యీపమును , 
కఇమముగ స్వాధీనము జేసికొరరి. ఈ జావా రాజులు సుమాతాాద్వీప 

మును నంరక్షింపక, నయ్యది తిరిగి తలయెత్తి తమ కపాయమును గూర్చు 

ననుభయమున దానిని వదలినేసిరి. ఆంతట చైనాదేశీయు లనేకు లిట 

వేని నాణిజ్యనౌకలను కౌల్లగొట్టుచు జీవించుచుండిరి కీ, శ, 9-13 

1తాబ్బములలో మహాకీర్తిని గడించి, సుబిక్షమగు భూమిగల యీ ద్వీపము 

క. శ. 14వ గతాబ్దమున కేవలము నోడదొంగల కాశ్తయస్టానమై 
వూ. 

నశించినది. 

బౌద్ధ శిల్చ్పకళాచర్మితమున కీ శ్రీ విజయరాజ్య చర్మితమెంతయు 

ముఖ్యమైనది. జావాద్విపములోని కలన్సకా, బౌరొబుదుర్ శిల్పములు 

భారతియ శిల్చ్పముల కెనయగునని పండితుల యభ్మిపాయము. ఈ శిల్ప 

ములను శైలేంచు వంశీయులే నిర్మింపకజేనరి. స్థూంములను బోలు కట్టడ 

ములను భారతదేశమునుండి యీ రాజులే నూమాతాందీవి లోనికి దెచ్చి యట 

నుండి జావా, టోర్నియోలకు వ్యాపెంపజేసిరి అలంకార శిల్పమునందునుః 

కట్టడముయొక్క బాహుళ్యతకు నరియగునటుల వివరములను నిర్మించుట 

యందును, బౌద్దవాజ్బ్యయమునకును, ఇతిహనమునకును సరియగు (పతి 

కృ తులను శిల్పములను నిర్మించుటయందును, సూమా(తాద్వీపవాను లగ 

గణ్యులని కళాభిజ్జులు పాగడియున్నారు. 
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అబుల పాంచీస భారతదేశముతో సన్నిహిత సంబంధమును గలిగి 

యుండి, యచ్చట నాగరికతను ఏిదేశములలో వ్యాపింపజేసి, బూర్హ్యహిం 

దూదేశముయొక్ర_ విశ్శవిఖ్యాత (పవృత్తికి (పబలనిదర్శనమైయున్న యీ 

రాదీశ్తురులగు శైలేంచరాజుల చరితము చిరస్మర౭ణకీయమై ఎ లి te 3 “అ 



భారతీయ నాగరికతా బుస్రరణవం 
ద. మం టా. దా తా త ద ద 

X], యు వద్వీపము (జావా 

యవద్వీప (ప్రశంస. 

హిందూవొజ్మయమునం దనేకనలముల లో యవద్వీష్మపశంన 

గలదు. సీతాన్వేషణార్థమై దన యనుచరుల ననేక దశలకు బంపుచు 

నుగీవుడు వారలు మార్గమునం దతికమింపవలసిన దేశములను బేర్ణొని 

యున్నాడు. ఆందుబాంగ్లిశకేగువారలు గంగానదీముఖద్యారమును దాటి, 

సువర్ణద్యీపము నతికృమించి, యనేకములగు బంగారపు గనులు. గలిగి 

యేడురాజ్యములుగ విభంజింపబడిన  యవద్వీపము నన్వేషింపవలసి 

యుండెను. | 

(కీ. శ. 2 వ శతాబ్దమునం దనేకదేశములను దిరిగి యొక భూగో 

భోశాస్త్రమును రచించిన ోటాలెమీ” (Ptolemy) యను యవనదేకియుడు 

“జబడియా అనగా యవలుపండు ప్వీపమని యర్థము. ఇఅచ్చటిభూమి 

కడు సారవంతమైనది. ఇందనేక బంగారుగనులు గలవు” అని వాసి 

యున్నాడు. బౌద్దగంథములగు మిలిందపస్షక్షోక సంగృహ మున్నగు 

వానిలో నావికులకు బాంగ్భాగమున గొంచనగు నొకాశృ్యయనస్థానములు వరిం, 

పబడియున్నవి.. వానిలో తక్షోల, కలముఖ, మరణపర, "వెనుంగ, వెర 
పధ, .జవ, తామంలి ప్తి, వంగ, నువర్ణకూట,నువర్ణభూమి మున్నగునవి ము 

ఖ్యములు. కీ9.శ. 5వశ తాబ్బ్దమున జీవించిన ఆర్యభటుడను జ్యాతిశ్శాస్త్రజ్జుడు 
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* వీంహళమున నూర్యోదయమగునపుడు యవకోటిలో మధ్యాహ్నమాను, 
రోమక దేశమునం వర్దర్శాతమునై యుండు ,, నని [వాసియువ్నాడు. అదే 

కాలమున రచింపబడిన “ సూర్యసిద్ధాంత , మను జ్యౌతిషగంంథమునందు 

“ భూమియొక్ష_ చుట్టుకొలత లో నాల్దవభాగమున, తూర్పుదిశకు స్వర్ణకుడ్య 

ద్యాశోభితమగు *యవకోట్, యనునగరము గలి దని వ్రాయబడి 

యున్నది. !కి. శ. 8 వ శతాబ్రమున రచింపబడిన * మంజు (శీమూల 

కల్పమను జౌద్రగృంథమున జావా, బాలిద్వీపములలోని భాషయస్పష్ట 
మైనదనియ్ను. *ర, యనుశబ్దమందు తరచుగ వచ్చుచుండుననియు 

జెప్పబడియున్నది *సవకనాడు” అనునామాంతరముగల యవద్వీప 

మునందలి నాగవురమునందు ఇందుని నంతతివారగు భూమచందద, 

పుఖ్యురాకయనువార లిర్వుఐ రాజ్యమెలిరని “మణిమేఖల” యను 

దవిడకావ్యమున జెప్పబడియున్నది, [క్రీ శ. 11 వ శతాబ్రమునసాటి 

యొక నెపాళదేశ లిఖిత |గంథమునందు 4 యవద్వీపమున దీపంకర ఆతి 

నుండు” అనుపేరిట నొక చితము (వాయబడియున్నది. *“రసమాల , 

మను గుజరాతి [(గంథమున * జావాకుపోయినవాడు తిరిగిరాడు. అబ్భ 

సృవశిమున దిరిగివచ్చినచో రెండు పురుషాంతములకు నరిపడువెండి మూట 

అతో వచ్చును” అను నొకసామెత గలదు. ఈ [పశంనలనుండి (కీస్తుశకా 

రంభమునుండియు హిందూదేశమునకును యవ ద్వీపమునకును సన్నిహిత 

మగు నంబంథ ముండెడిదని న్పస్టమగు చున్నది. 

మొదటి రాజులు. 

జావాద్వీపపు నమ్మగ చర్మితమును రచించుటకు వలయుసాథనము 
లింకను లభింపవలసి యున్నవి. చైనా దేశీయుల (వాతలనుండియు 
జావా, బోర్నియో, సుమాతాందీవులందు దొరకిన శాసనముల నుండియు 
క. శ. 2 నుండి 10వ శతాబ్దమువరకును గల యవద్వీపచరి తము నందలి 

గ. 
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విశెషాంశములు గొన్ని తెలియనగుచున్నవి. ఈ కాలమునందీ ద్వీపము 

నకు దక్షిణ హిందూదేశముతో నెక్కుడు నంబంధముండెడిది. బోర్సియో 

దంచమున మిక్కిలి (పాచీనములగు శాసనములు లభించినవి. వీనిలిపి 

వకిణ హిందూదేశము నందలి [పాచీన పల్లవశాసనములను బోలియుండు 

చే చరితుకారు లియ్యవి (కీ. శ. 4 వ శతాబ్దమునాటివని నిర్ణయించిరి, 

ఈ సంస్కృతభాషాశాననములనుండి యీ పాంతమునం దశ్వవర్మతనయు 

శగు మూలవర్మ రాజ్యమేలెననియు, నాతడు బాంహ్మణులచే శితాయూ 

సములను నిర్మింపజేసి 4 బహుసువర్హక న స తం యజైమును జేసెననియు 

వెలియుచున్నది, ఈ రాజనామములు పల్లవ రాజులగు స్కందవర్మ, 

మాం వవర్మ మున్నగువారి నామములవలె నున్నవి. యజ్ఞములను 

బాంహ్మణ నన్మానమును జేయుటయుగూడ పల్గవుల యాచారములే, 

పశ్చిమ జావా :- (కీ. శ. 5.వ శతాబ్దమునకు బశ్చిమ జావా 

రాజ్యము [పసిద్ధికెక్కి నది, పల్లవ|గంథలిపితో లిఖింపబడిన యీ కాలపు 

శాననములు కొన్ని పూర్ణవర్మయను రాజునుగూర్చి వి శేషాంశములను దెలు 

పుచున్నవి. ఈతండు తరుమర నగ రాధీశ్యరుడు. చం[దభాగా, గోమతి 

యను పరిట రెండు కాబ్వల నితనశు క్రవ్వంచెను. ఈతని రాజ్యుకాల 

మున * ఫాహియన్, పశ్చిమ జావాకు వచ్చెను. అచ్చటి కచట బౌద్ధమ 

తము (పబలియుంచక దేశమునం వనేకులగు (బాహ్మణు తంపంట్, 

ఈ దేశమునరును వైనాకును వర్తక వ వ్యాపారము జరుగు చుండెఎుది. (కీ. న్స 

1413 లో 200 మంది హందూవర కులతో నిండియుండిన యోడపై ఫాహి 

యన్ చైనాకు బయల్యెడలెను. (కీ. శ. 423 లో కాన్మిర రాజపుతుడగు 

గుణువర్మ యా రాబ్యమున గొంత కాలము బౌద్దమత (పచారమొనర్చి, 

యటనుండి *నంది, యను సొక హిందువు యోడ శలో చైనాకు పోయెను. 

(6. $6 శతాబ్దమున పశ్చిమ జావారాజ్యము క్షీణించినటుల చైనా 

చేగియుల (వాతలనుండి తెలియుచున్నది. ఈ కాలపు రాజులలో నొక 
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యాత డసమర్దుడగుటచే పజలు కూరుశగు నొక రాజబంధువు నాశయింప 
సాగిరి. అంతట రాజీతనిని దేశమునుండి వెడలగొట్టెను. ఈ శూరుడు 

హిందూదేశమునకేగి యచటి రాజపుతి నొకయామెను పెండ్రాత, జావారాజు 

మరణించిన పిమ్మట తానాదేశమునకు రాజుగా నేతెంచెను. ఇటుపైనీ 

పక్చిమ జావా చరితము దెలియుటతేదు. 

మధ్యజావా - కీ. శ. 7-వ శతాబ్దమున మధ్యజావాలో నొక 

నిరింపబడి త్వరలో (బసిద్ధికెక్కెను. 674 నాటి కిచ్చట 

సోమా, యనురాజి యేలికగనుండెను. ఆమెపరిపాలనమున బుజిలు 

ను దర్మ బుద్దిగలవారుగ నుండిరనియు, గాకచోట 

ముంచబడిన బంగారవు పేటిక తిరిగి యావణిజుడు 

i క తు నంవత్పరముల కాలమటులే యుండెననెయు 

జ్ వేీయులు (వాసియున్నారు. (కీ. శ. 654 నాటి శాసనమొగటి 

యీ మధ్య జావాలో దొరికినది, ఇది నంస్కృృతభాషలో పల్లవ (గంథలి 

(వాయబడినది. *కుంజరకుంజ, యను పుణ్యుకేతమునం దొకళ 

గివాలఅలయుము పునరుద్దరింపబడెనని యీ శాననము దెలువుచున్నది ఈ 

రాజ్యమును బూర్వము నన్నహూడనునతడు మనువువలె నేలు చుండెనట, 

అతనివెనుక నాతని పుతుడగు నంజయుడు రాజ్యమునకు వచ్చెను. మహా 
పర్మాకమకాలియగు నతడు జావాద్వీపమునంతటిని జయించి, నుకా ణా, 
జాలిద్వీసపాలకులవలనను, మలేద్వీపక ల్చ్పపు రాజుల వద్దనుండియు కప 
ములను గొనెను. 

G a 

ఇటుపై కీ, శ. 760 నాటి మజియొక శాసనము గజయనుడను 
Bere విశేషములను డెల్పుచున్నది. ఒకప్పుడు వర్షాభావము గలం 
టచే నిరాజు తన పూర్వులు దేవదారు కజ్టతో నిర్మించిన ఆగస్త్య్య మహర్షి 
వ్మిగహమును జూచి నీలశిలతో దానికొక (పతికృ తిని జేయించెను. పిమ్మట 



యవద్వీపము 75 

నీ వ్యిగహము * మహర్షిభవన , మను నాలయములో నొకనాడు కుంభీలగ్న 
ముస బతిష్టంప బడెను గజయన రాజు |బాహ్మణ భక్తుడుగూడ 

నెయుండెను. 

[క శ.రివ శతాబ్ధినాటి కీశెవరాజులు మధ్య జావాలో కిణించిరి, 

ఈ భాగమంతయు నుమాత్సాద్యీపమునుండి రాజ్యమేలుచుండిన శెలేంద 

వంచీయుల యాధిపత్యమునకు లోనయ్యెను. ఈ కాలముననే జావాద్వీప 

మున శిల్పకళ యవూర్వశోభను గాంచినది. క్రీ. శ. 778 లో శెలేం[ద 

వంశపు రావొకడు మథ్యబావాలోని కలస్సనులో నత్యద్భుతమగు నొక దేవా 

లయమును నిర్మించి * తారా, యను బౌద్దదేవతనందు [టి తిప్పించెను, ఈ 

రాజు అందరును మహాయానబౌద్దులు. ఇంతటినుండియు మహాయాన 

సెపమక సమ్మెళన మూలమున శిల్పకళోకు నూతనోత్రేజము గలినది, 

జావాశిల్బముల లో న్యగగణ్యమును, విశ్వవిఖ్యాతమునగు టొరొబుదుర్ 

దేవాలయ మీ కాలము నాటిదే. ఈ శిల్పములు భారతదేశమునందలి గు ప్ప 

వంశీయుల శిల్పముల కెనయగుచున్న వి. (కీ. గం 10=వ శతాబ్దముస 

జా వాద్యీపమునందలి విదేశయ పరిపాలన మంత మందెను. ఇంతవరకు 

నాట్యుపమునంవలి తూర్పు భాగమున దలదాచుకొనిన హిందూ రాజులు, 

ప్లై లేంనరాజు (పతి నిధుల నోడించి మధ్యజావాను స్వాథనము చెసకొనిరి, 

అటుపై నీ దేశమునం దనేకములగు హిందూదేవాలయములు బయక్వెడలి 
నవి. వీనిలో *,(ప్రాంబనన్, ఆలయ మగగణ్యము, ఇందు రామాయ 

ఖమంతయు శిల్పమున జి తింపబడినది. పదియవ శ కాబాంతమునకు 

మధ్యజావా రాజ్యము నశించినది. తుదకొక యగ్నిపర్వక మీ టశమును 

నాశ మొనర్చుటచే (బిజలం దీనిని విడనాడిరి. 

తూర్చు జావా :- పెమ్మట యవప్వపమునందలి యూర్చు బాగము 

సత రాజ్యము బయల్యెడలినది. దీనిని సిందక్ ఆనునుతడు నిర్మిం 
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చెను. ఈతని మనుమరాలు బాలీద్వీప రాజ[పతినిధియగు ఉదయనుని 

ఇెండ్హాడెను. పిరిది ఎర్లన్గుడుదయించెను. బాల్యమునందితడు గత్రువు 

అచే బాధింపబడి, కొంతకాల మరణ్యవానమొనర్చెను. (క్రీ. గ. 1035 

నాటి కీతడు శతువులనెల్ల నిర్జించి వాజొద్వీపమున కంతటికిని యలిక 

యయ్యెను. ఈతని రాజ్యకాలము కరడు(పసిద్ధమైనది. ఎర్లన్గుని (పోత్సా 

హముచే అర్జున వివాహము, విరోటపర్వము మున్నగు గ9ం౦థములు 

పూర్వుజావా భాషయగు కావీభాషలో ల్రిఖింపబడినవి. అంతియగాక 

మహాభారతమును రామాయణమునుగ్లూడదేశభాష లోనికి బరివర్తింపబడినవి. 

(కీ. శ. 1042 లో నీరాజు తన రాజ్యుమునంతటిని కెదిరి జంగల యను 

పేరిట రెండు భాగములుగ జేసి తన యిర్వురు తనయులకునొ 3౦౧ తాను చే 

విరాగియె వనములకేగెను. 

కెదెరి రాజ్యము :=ఐంతటినుండియు కెదిరి రాజ్యచరిత మారంభ 

మగును. కావీవాబ్మయాభివృద్ధి కీరాజ్యము మూలస్తంభీము. కీ శ 

1104 లో వర్షజయు డిచ్చట రాజుగనుండెను. ఈతని యాశితుడగు 

తింగుణుడనుకవి నుమనననంతక, క్నష్ణజనన యను రెండు కావ్యము 

అను కావీభాషలో రచించెను. [క్రీ శ. 1120 లో కామేశ్వరుడు కెదిరికి 

రాజయ్యెను. ఆతని భార్య జంగలరాజ పుత్రి. ఈ రాజు కొలువు దీర్చు 

నపుడు న్వర్దసంహాసనమున గూర్చొను చుండెనట. ధర్మజుడను నత 

డొస్తాన కవిగనుండి యీ కాలమున న్మరదహనమను కావ్యమును 

రచించెను. 

1135-5క5 ల నడుమ జయభయుడు కెదిరి రాజ్యమును పొలిం 

చను. ఈతని పోషణముననుండి పెనూలూ యను కవి భారత యుపము 
i పుయా మ! 

న్కు హరివంశమును రచించెను. జయభయుడు జావాద్వీప వానులబే 
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నవతార పురుషుడుగ బరిగణింప బడుచున్నాడు. మహాభారత యోధులలో 

నీతడుగూడ బేర్కానబడియున్నాడు, భావికాలమున నాతడు తిరిగి జావా 

ద్వీపమున కేతెంచి ధర్మము నుద్దరించునని యచటివారి నమ్మకము. జయ 

భయరాజు వైస్టవుడు. ఈశకెదిరిపాలకులు విధేశములందు సహితము తమ 
(పతిభను శెలకొల్సిరి. అరభ్ దేశీయుల వొతలనుండి జావావానులా 

కాలమున ఆఫికాఖండమున మెడగాన్కర్ ద్వీపమున కెదురుగనున్న షోఫల 
దేశముతో వర్తకము నెజపుచుండిరని తెలియుచున్నది, జావారాజుల 

కొలువులో నెందరో న్నీగోలు బానిసలుగ నుండిరి. Ferrand అను పండి 

తుడు కీ. శ. 1వ శతాబ్బముననే జావా సుమాతాందీవులనుండి హిందు, 

వులు మెడగాన్కర్ దీవికి వీలనపోయి యటస్థిరపడిరనియూ, శటుమై 10వ 

శతాఖమున మలేరాజ్యమునుండి మజిగొండజు హిందువులట కేగిఠనియం 

వాసియున్నాడు. 13-వ శతాబ్బపస్రారంభమున నీ కెదిరి రాజ్యము నశిం 

చినది. ఈ కాలమున కెన్అరోక్ అను నొక మహాబలఅశాలి బయక్వెడలెను- ' 

స్వార్ధపరుడై యాతడు తన మెధాబలములను దుర్మారముల నుపయోగించి 

తానొక విశిష్టమానవుడనని- తలంచుచ్లు. శౌర్యము, , హత్య మున్పగువాని 
మూలమున, స్వార్టము' నభివృద్ధ్థి  పజచుకొనుచ్చుంజెన్తు. అంతట్న నాతని 
కొక బాాహ్మణుడు సహకారి యయెను.. కెడిరి రాజులకు 'సామంత్తులుగ 

సింగనరి రాజ్యము నేలుచుండిన రాజువద్ద. నీకూూరు డుద్యోగమును సరపో 

దించెను. అసతొకాలముననే యాతడు మహా సౌందర్య పతియును, దనయే. 

లిక భార్మయునగు డీడిస్ (0ం8జ) ఆనునామెను మోహించి, రాజును. 
జంప్కి యామెను పెండ్లాడి ఫింగ్రనర్లి _ రాజ్యమును పశపజచుకొనెను.. 

పిమ్మట..నీతడు కెడెర్కి జంగల. దాజ్యుములను జయించెను.  యింతటితో 

-కెదిరి' రాజ్యుచరి త్రము ముగిసినడి. 
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సింగసరి రాజ్యము. 

[కీ 4. 1220 లో పైవిధమున ఆరోక్ వలన సింగనరి రాజ్యము 
(పాముఖ్యతనందెను. ఈతని కాలమున జావాశిల్పములలో నెల్ల (ఖ్యాతి 
వహించిన (పజ్జాపరిమితా వ్మిగహము నిర్మింపబడినది. రాణియగు డీడిన్ 
సౌందర్యమున కిది పతి కృ తియట,. ఆరోక్ కీ. శ 1227 లొ హత్య 
చేయబడెను. అతనికి నాఖ్లవతరమువాడగు కృతనగరుని రాజ్యకాలము 
(1268.92) మిగుల ముఖంమైనది. (పజలీ తనిని నివబుధ్రుల యప 
రావకారమని కొనియాపిరి. కాని వాస్తవముగ నాతని రాజనీతి (ప్రమాదక 
రముగ నుండెను. స్యరాజ్యమున తన యధికారమును బలపజచుకొన 
కుండగనే యాతడు, బాలి, వకుళపురాది రాజ్యుములకు యుద్దయా తలను 

సాగించి, క వ్యయ[పయానలకు లోనయ్యెను. మహాగర్యముచే నాతడు 

చైనా చృకవర్తిపంపిన రాయబారి నవమానించెను. ఈయవనున కెదిరి 
రాజుల సంతతివాడును సామంతుడునగు జయకటంగ్ అను నతడు విడో 
హమొనర్చి, కృతనగరుని యల్లుడగు విజయుని నిర్జించి రాజధానియగు 
సింగసరిని (బవేశించి రాజునుజంపి, సింహాసనము నధిష్టించెను. విజ 
యుడు జావాకుత్త రమునగల మధురాద్వీపమునకు పాజిపోయి, కొంతకాల 
మునకు కుమ్మట సింగనరికి వచ్చి జయకటంగ్ వద్ద కొలువుండెను. అప్పటి 
నుండియు విజయుడు వగదిర్చుకొన నవకాశమునకై వేచియుండెను, 
(8 శ, 1293 లో కృతనగరుని గర్వము నణంచుట కై బెనా చకవర్తి 
జావారుపముపై గొంత బలమును బంపెను. విజయు ఉవిదీయులయెడ 
గచటస్నేహమును జూపి, వారలను జయకటంగ్ మై కనిపెను. యుద్ద 
మున కటంగ్ మరణించెను. పిమ్మట విజయుడు చైనా సేనల నెదుర్తొని 
చెక్లాచెదరు గావించెను. ఇంతటితో సింగనరి రాజ్యుమంత మందెను. 
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అటుల శతువులెల్లరను నిర్దించి విజయుడు (కీ.శ 12945 

*కృతరజన జయవర్థన, యను బిరుదముతో దానిధివరలో నిర్మించిన బిల్వ 

తిక్తి (మజపహిత్) నగరమున సింహాననము నధష్టించెను. ఇంతటి 

నుండియు ని నూతన రాజ్య చరితం మారంభమగును కృతరజసునిపుతు 

డవినీతిపరుడు. ఆతనికి ఖమ్మట నాతని చెల్లెలగు తి)భువనోత్తుంగ డ్ 

జయ విష్ణువర్దని యనునామె రాజ్యమునకు వచ్చెను. ఈమె చెలియలగు 

న మాతయగు గాయతీం దేవియుగూడ రాజ్యునన్మానము నరీదు 

చుండిరి. విష్ణువర్దని దేవిభర్త రాజ్యమునకంతటికిని పృథాన న్యాయాధి 

పతిగా నుండెను. రాణికి చిమ్మట గజమదుడను బంధానమంతి ముఖ్యు 

డుగ నుండెను. ఒక నామం; తిపుం గవుడు పశ్చిమ జావా, బాలి, బకు 

ళపురము, నుమాతా, సింగపుర రాజ్యములను జయించిన గాని తనయా 

స్తిలో నొక చిల్లిగవ్యనెనను ముట్టనని శవథమొనర్చెను. రాణియా నూజ్జను 

బడసి యాతడు క, న, 1343 నాటికి బాలిద్వీపపాలకుని హాసం ల; 

యాతని పాలనమునందుండిన జావాకు తూర్చునగల ద్వీపములను, 

మధుర యను డీఏని, సెలిబిన్ దీపమున గొంతభాగమును వశపరచుకొ నెను, 

వపాజ్ముయమును శిల్పమునుగూడ నారాజ పెంపాందిం చెను గాం౦త్రి 

సౌఖ్యము లెల్లడలను బృబలినవి. ఈమె సర్వవిధములను భారతదేశ్ష 

రాజ్జీమణులగు కాక తియరుదాంబ, రెజియబేగం మున్నగు వారిని జ్ఞప్తికి 

దెచ్చుచున్నది. [కి శ. 1830 లో నిమెతనయుడగు హ్యంవురుక్ 

(Hyam Wuruk) పాయమునందుటతోడనే రాజభారము నాతని పెనుఎంచి 

తన యైహిక వవృత్తిని జాలించెను. అంతట నీరాజపుత్ఫ్రుడు |శీరాజననగర 
యను విరుదముతో మజపహిత్ లేక బిల్యతిక్క రాజ్యమును బరిపాలింప 

మొదలిడెను నగరక్ళ తాగమ, పరరటకా అను కావ్మీగంథములనుండి 

యీాతని రాజ్యకాలచరితము ఎలియనగుచున్నది. ఈతడు బలపరా కమ 
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ములచే తల్లిని మరపంచి, బిల్యతిక్క రాజ్యము నొక మహానా(మాజ్యము 

నొనరించెను, గజమదు ఉకాలమునగూడ మర్మతిగనుండెదు. ఆకాలమున 

జావా, న్యూగినీదీవులును, వాని మధ్యనుండు ద్వీపములు, బోర్హియో, 

సెలిబెన్, బుటకా, బురు, పెరలం బంద, మొలక, టలట్, ద్వీపములును 

కెడ, కెలంగ్, సింగపూర్, పహాకాగ్, కెనకాటకా మున్నగు మలేభాగము 

లును, నుమాతాద్యీపములోని (శీ విజయ రాజ్య ము-ఇవియన్ని యు టిల్య 

తిక్తపుర సామాజ్యమున జేరియుండినవి. వీనిని జయించుటలో నలుడను 

నౌకాబలాధికారి గజమదమం,తి కెక్కుడుగ తోడ్సడెను.  ఇంతియగాక 

సయాంలోని అయోధ్య రాజపురి రాజ్యములును, మరుత్మ, కాంసోబు చంప, 

యవన్మ (ఉత్తర ఆనాంలోనిది) ముస్పగు రాష్ట్రములును, టిల్యతి క్ష 

స్మామాజ్యముతో మతిని బాటించినవి. సామంతద్దిపములన్నియు నేటే 

టను గప్పములనుజెల్లించుచుండెడివి. వాని యోగక్షేమములనరయుటకై 

పురుక్ చకవర్తి మంత్రులు, భుజంగులు నను నువ్యోగులను నియమించు 

చుండెను. ఈ భుజంగులలో శైవభుజంగులు, బౌద్దభుజంగులు నని 

రెండు తెగలుండెడివి. ఏరు రాజకీయథర్మములను నిర్వర్తించుటయేగాక 

తమతమ మతములనుగూడ।[ బవర్తింపుచుండిరి. రాజాజ్ఞల నుల్లంఘించు 

వారిని జలధిమం[తులు (AdMmMIral5) శికీంచుచుండిరి. రాజబంధువులు 

వివిధభాగములను [బతినిధులుగ నేలుచుండిరి. చ్మకవర్తి పట్టమహిషికి 

(శీ పరమేశ్వరి యను బిరుదముండెడిది. రాజధానీనగర ముద్యానముల 

తోడను, కేసరీచంపకాదివృక్షములకోడను, చక్ష_ని బజారులు,. హర్మృములు 

భవనములు మున్నగు వానితోశను విరాజిల్లు చుండెడిది. అందలి (పాగ్భా 

గమున బాాంహ్మణులును, వకిణమున బౌద్దులును, పశ్చిమమున క్షీతియు 

లు రాజో వ్యోగులు మొదలగువారును నివసించుచుండిరి. ఈ రాజ్యము 

నందలి ధనికులుమాాతమె బౌద్దమతము నవలంవబించిరి. (పజాసామాన్య 

మున హందూమతమే |[పబలినది. 
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కి. శ. 1389 లో వురుక్ చక్రవర్తి మరణించినపిమ్మట బల్వతి 

క్రపుర సామాాజ్యము కీణీంచెను. అనతికాలమునకేయాతని పుతుడునుః 

అల్టుడును సింహసనమునకై తగవులాడిరి. ఈయవనున బోర్నియో, 

సుమాతొ, మలక్కాన్ మున్నగుదీవులు స్వతంతించినవి. దీనికితోడుగ 

సొక పెద్ద క అవు జావాద్వీపమునంతటిని దుడిచివెసినది. వురుక్ మనుమ 

రాలగు నుహితాదేవికాలమున కెదిరిరాజ్యము దహయనువాని నాయకత్వ 

మున తిరుగబడి స్వతంతింంచెను. ఆమెకు పెమ్మట నామెతమ్ముడు కృత 

విజయుడు రాజ్యమునకు పచ్చెను. ఈతడు చంనారాజపు తికను వివా 

హము చేసికొనెను, ఆమె మహమ్మదీయమతమునెడ నారచముజూసపెను. 

జంతటిముండియు నామతము జావాద్వీపమున [బజలి తువకచ్చటి హిందూ 

రాజ్యనాశమునకు ముఖ్యకారణముమైనది. టిల్యతిక్క రాజులలో కడపటి 

వాపను నైవవవిజయునికాలమునమహమ్మదీ యు లుస్వామి దోహులైతమకుప 

కార మొనర్చన రాజును తుదముట్టించిరి. అవసానకాలమునం౦ దీరాజుదేశాం 

తములనుండి మజియొకజాతివా రేతొంచితురుష్టులపై పగదీర్చుకొందురని 

శపించెను. డచ్చివారు దాని కనుగుణ్యముగ నీదీవులలో మహమ్మదీయులను 

హతిమార్చిరి. ఇంతటితో హిందూజావాచర్శితమును, - బిల్వతిక్తపుర 

స్నామాజ్యచరిత్రమును ముగిసినవి. 
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: ; 

స] యవద్వీప కభ, 

భారతదేశ మునుండి పాచీనభారతీయులుభార తీయనోగ రిక తాధినివే 

శములను వేశాంతరములకు గొనిపోయి వోనినట బాదుకొల్సిరి, ఈనూతన 

భావములును సంస్థలును స్థానికములగువానికో గలసి యీదేశాంతరములలో 

పిలకణమగు నోగరీక తవర్ధిల్లి నడి. భారతభూమిలో గనియెరుంగని పరిణా 

మమును భారతీయావర్శము లీ దూరదేశములలో గాంచినవి. అందులకు 

శిల్పకళ |పబలమగు నువాహరణము: ఆందునను యవద్వీపమునం దీకళ 

నిరుపమమగు రీతి నభివృ ద్ధినందినడి, కాననీయవద్వీపకళను టరీకించి 

నచో (పాచినకాలమునం దొకనువిశాలమగు నైతిక స్మామాజ్యమునకు నాయి 

కయై భారతదేశ మెట్టియున్న తాదర్శములను పృపంచమున కొసంగెనో 

దెలియు చున్నది. ఇటుపై యవద్యీపమునందథి కట్టడములును వాని 

వాంశస్త్యమును సం(గహముగ వర్గింపబడుచున్నవి. 

యవద్వీమున చారి తశిథిలము లెన్నియో గలవు. వీనినన్నిటిని 

నేటి (పభుత్వములు జాగరూకతతో సంరక్షించుచున్నవి. ఈ శిథిలములకు 

హిందూదేశము నం వలి తాత్రాలిక నిర్మాణములకును సన్సిహితమగు సంబం 

ఉము గలదు. యవచద్యపశిథిలములలో నారిటినిమాతంము బరిగీలించినచో 

తళ్ళ లాధిక్ళ్యత యవగతము కాగలదు. 
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బొరొబుదుర్ దేవాలయము. 

ఈ యాలయము యవద్వీపశిల్పముల లో నెల్ల నగంగణ్యము. 

వర్షనాతీతమగు నీ కట్టడము చూపరులను విస్మయావిష్టుల నొ నొనర్పుచున్నది 
గ డను విగృహములతోడను నిండి యెన్నియో యఎతరువులు 

గల యీ నిర్మాణము వివిధవేశములందలి కళాభిమానుల నాకర్షించు 
చున్నది. 

ఇచ్చటి శిల్పియొక్ష_ నైపుణ్యము స్థ స్థలనిర్దేశముననే గనవచ్చు 

చున్నది. జావాలో ఆకెడు” అను నొక మైవానము గలదు, ఇయ్యది 

నశ్యశ్యామలమై. మనోహరముగ నుండును. ఇందనంఖ్యాకములగు చిన్న, 

, చిన్నకట్టడములు గలవు. యీ మెదానమునకు చుట్టును పర్యతము 

లున్నవి. మధ్య నొక కొండగలదు. దానిపై ముండి నలుదిశలను బరికించి 
నచో నొకవంక పచ్చని పైరులును, ముజియొకవంక సాయంనమయమున 
.నీలమేఘములలో విలినమగు కొండలును, మజియొకచో ధూమమును 

విరజిమ్ము నగ్నిపర్వతములునూ గనుపింపగలవు. 1 

స. = శఅట్టియాలయము దేశాంతరములలో నేగాక భారత దేశమునందు 

గూత్ల లేదు. ఇందాక నూతన నిర్మాణపద్దతి యచవలంజింపబడినది. మొదట 
నొకకౌండను యెత్తుపల్లములులేక - నమముగా చెక్టిరి. దీనిపై చడంచనైన 

రాతిపలకల నతికి యటుపై కట్టడములను విర్మించిరి. యీ కొండపైన 
మభ్యగా నొకస్టూప మున్నది. దీనిచుట్టు నొకదానిలోనౌకటిగ మూడువలయ 
ములున్నవి. వీనిలో డెబ్బది రెండు చిన్న స్టూపములు గలవు; యీతిర్త 

కోణాక్ళతిగల కొండకు మూడు వైపులను మూడు' ద్వ్యారములున్న వి. 
వీతిణ్యారా- సొకదానిపై పై నొకటిగౌనున్ను స్థ సూపవలయ ములకు బోవుటకు మెట్ల 

వరుసలున్న వి. బొరొబుదుర్ అలయమునం దేఢంతన్హులు గలవు 
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భూమట్టమునుండి పైెయంతస్థువరకును, చుట్టునుగూడ నిరుపమములగు 
శిల్పము లున్నవి. యో విధమున మూడు మైళ్ళ చుట్టుకొలతగల యో 

యాలయమున బౌద్దులచర్మి తము, గాథలు, తత్త్వమును చితింపబడినవి. 

పెపేర్ణానినటుల నిస్గ్థూపవలయములలో నొక్షాకటి యొక్షాక [ప్రదక్షిణ 

మార్గము. యీ మార్గముల బదక్షిణమొనర్భు భక్తులు గోడలపైనను 

స్టూపములవైనను అలితపిసారము, దిన్యావడానము, జాతకమాల, చండ 

వ్యూహము మున్నగు బౌద్ద (గంథముల ననునరించి చితింపబడిన బుద్దుని 
జీవితమునుగాంచి తన్మయులగు చుండిరి. ఇటులే బోధిసత్వుల చరితము 

కూడ చితింపబడినది, యీ విధముగ నిచ్చటి గోడలలో నేర్పరుపబడిన 
శిల్చఫలకములనంఖ్య 1300. ఇవిగాక ని యాలయప్ప కింది భాగమున 

త 160 ఫలకములు గలవు, ము 

యీ బొరాబుదుర్ ఆలయమున ఏవిలచఛచిచూచినచో మినొరెయను 
పర్వతముయొక్ష శిఖరము గన్సించును. అది యొక మనుష్యుని ముఖ 

మువలె నున్నది. యవద్వీపవాను లీశిఖరము బౌరొబువుర్ ఆలయమును 
నిర్మించిన గుణధర్ముని ముఖమని చెప్పుదురు. 

యా యాలయరాజ మెపుడు నిర్మింపబడెనను విషయమున దెల్చు 
నాగనము లింతవరకును డొరకయుండలేదు. శాసనాథారము పై కాలనిర్ణయ 
మొనర్చనగు నితర కట్టడములను బొరొబుదుర్ ఆలయమును సరిపోల్చి 

చూచి కళాపద్దతి నాధారముగ గొని కోంమ్ అను పండితు డీయాలయము 
[కీ- శ. 8వ శతాబ్ది యుత్తరార్థమున నిర్మింప బడియుండునని వాసి 
యున్నాడు. 

బొరొబుదుర్ ఆలయ ముయొక్ష్య స్వభా మేమి? ఎ మహాత్ముని 
యస్థికలపె నైనను దీనిని నిర్మించిరా? లెక నేదోనొక మహాకార్యమును 
స్తూచించుటకై దీనిని గల్పించిరా? అది స్థూపమా చైత్యమా, విహారమా? 
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యను నమస్యలకు సరియగు సమాధానముల నొసంగవలనుపడదు. పేకట్ట 
డముల లక్షణము లన్నియు నిందుగలవు. యీ యాలయ మనిర్వాచ 5 

మును, వర్ణ్గనాతీతమునగు నొక శిల్పవినోదము. ఇందు శిల్చ కేవలమును 

మతావేశ పూరీతుడై తన యావేశమునంతటిని వ్యంగ్యమును, విన్మయకర 

మునగు శిల్దముగ బరిణమింపజేసెను. అందు గృ తిమత్య మినుమంత 

ములేదు. అయినను కళానైపుళ్యమున కేమియు కొదవలేదు. నిశ్చల 

మును, గంభీరమునగు నిచటికళ (పేకకులప నూతనమగు భావప్రబోధ 

మును గధించుచున్నది. సుప సిద్ద కఠలాభిజ్ఞువగు హావెల్ (27611) 

వండితుడు (గీనుదేశ కిల్పకిఖామణియగు * పార్దినన్, శిల్పమున కీయా 

లయ మిసుమంతయు దీనిపోదని వాసియున్నాడు. 

తారా దేవాలయము. 

వనికి “ చండకలన్సన్ , అనిపేరు ఈ యాలయము గూడ 

(కీ. నం 8వ గతాబ్దముననే మహాయాన బౌద్ధమత మీద్యుపమునం దుచ్చ 

చశలోనుండినపుడు నిర్మింపబడినది. ఇచ్చటి యొక శాసనమునుండి 

(కీ. శ. 778 లో నుమ్మాతా దీవినుండి విశాలరాజ్యము నేలిల శైలేంద్ర 

వంశీయుడగు నొకరాజు తారా యను జౌద్దదేవీవిగహము నిచటయాల 

యమున బృంతిష్టించెనని తెలియుచున్నది. ఈయాలయశిల్పముబౌొరా రొబుదుర్ 

శిల్పము ననునరించుచున్నది. -. 

చం డీ క్ట వూ, 

యవద్వీపమునందు బౌద్దమతము (కీ.శ 8,9 శతాఖబములలొ 

ప్రబలముగ es హందూమతముగూడ వర్దిల్లు చుండెను. చండీ 

సేవూయనగా వేయిగుడులని యర్దము. ఇవియన్నాయు శిథిలావస్థలో 

వి. బొరొబుదుర్కు నమీపమున . చండీబనన్ , యను శివాలయము 

గలదు, ఇందు శివ, విష్ణు, (బ్రహ్మ, అగస్త్య విగహములున్నవి, వీరికిని 
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దాళ్టాలిక భారతదేశ శిల్పములకును నన్నిహితమగు నంబంఛముగలదు. 
ఇచటివేయగు నొక దర్ధానుండి యుద్రరింపబడిన శివుని శిరరు యీ కాల 

మున చోళరాజుల పాలనమునందుండిన దక్షిణ హిందూవేశమున నిర్మింస 

బడిన వి గహభాగమును పోలియున్నది. 

తీయింగ్ పీటభూమి (Di-ing Plateau) 

యవద్వీపమున , డీ-ఇంగ్ ఆను నొక నిర్షనమగు పీటభూమిగ లదు. 

ఇవిసమ్ము వమట్టమునకు 6500 అడుగులమొక్తున నున్నది. ఇ౦దుజీర్హావస్థ 

నున్న యాలయ ము లయిదుగలవు. వీనికి మహాభారత వీమలగు మ 

పేరిట చండీపు నైవేవ (యుధిష్టిర) చండీ ఏమ, చండీ అర్జున చండీ 

శీఖండ, చండీ సేనుభద యనిన నామములు శ్నవి. ఇ య్యవి dts 

కును [గామములకును నమీపమునగాక నిక్టన స్థలమునందుండుట వే 

యాత్సానలములని దోచుచున్నది. జైను లిట్టిపద్దకి నవలంబించిరి 

ఇయ్యవి బౌరొబుదుర్వతె మనోహరములు గాకున్నను, హిందూదేవతల 

యారాథనక్తై హిందూపద్దతుల ననునరించి నిర్మింపబడి యుండు టచే 

మనకు ముఖ్యములు. అందలి శిల్పము నిరాడంబరము,' ఇచ్చటి 

తింమూర్తుల విగృహములు రేఖశిల్పమునకు చక్షనిద్భ ష్టాంతములు. ఈ 

యాలయములు (కీ. శ. 9 వ శతాబ్దారంభమునాటివి. ఇయ్యవి దకిణ 

హిందూబేశములోని యాలయములను పోలియున్నవి. కొందరు పండితులు 

పట్టడకల్, ఐహోల్, బేలూరు హళేబీడు మున్నగు నలములందలి 

చాళుక్య కట్టడముల నీ యవద్వీపాలయము లనుకరించుచున్నవని దలచు 

చున్నారు. మజికొందరు దకిణహిందూదేశమునందలి పల్లవచోళ దేవాల 

యములకు నీ పీటభూమియందలి యాలయములకును సామ్యమున్న ద్ధని” 

చెప్పుచున్నారు. 
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సవటరకొ దేవాలయము. 

యివద్వీ పమధ్యుఖాగమున సింగనరి మున్నగు రాజ్యములు (ప్రబలి 

నపుడు బజౌద్రమత ముచ్చదశనందినది. పిమ్మట దూర్నుజావాలో ఓలి 

తికృపుర సామాజ్యము నిర్మింపబడిన తోడనే శె వమతపాబల్య మారంభ 

మయ్యెను. మొత్తము మీద నీద్రీపమునందలి నిర్మాణకళలో నీఠెండు 

- మతముల (ప్రభావమును గాంచనగుచున్నది. వల్వతిక్త రాజులు నిర్మిం 

చిన కట్టడములలో బ్లిటర్ నగరమునకు నమీపమునందున్న పనటరణా 

దేవాలయ మ్మగగళల్యుము. ఇట నొక ప్రృుధానాలయమును, గొన్ని చిన్న 

దేసళములును గలవు. ఇదియొక శివాలయము. ఇందలి గోడల [కింద 

ఖాగమున రామాయణ మహాభారతములలోని భాగములు చెక్కబడియున్నవి, 

అలో శివాలయములో నీ వెస్టవశిల్చము లుండుటనుబట్టి యీ దేశమునందుం 

డెడి మతనహిష్ణుత వ్యక్త మగుచున్న వి, 

చండి మెండట్ (Chandi-Mendut) 

ఈ బౌద్దాలయము బొరొబుదుర్కు మైలున్నర దూరములో 

నున్నది. ఇందు మూడంతరువులున్సవి. ఆడుగు దానిలో నిరువది 

నోలుగును, రెండవదానిలో వపదునారును, మూడనదానిలో నెనిమిదిని చిన్న 

నూపములును, మూశవ యంతరువు మధ్యగా నొక పెద్ద స్టూవము నిట 

గలవు. ఇందలి గోడలపైనను, ద్వారములపైనను హించూదేవతలవిగహము 

లున్నవి. ఆలయమునండలి (పథాన విగహము బుద్దునిది. మరిరెండు 

బోధిసత్సుఆ విగహములుగూడ నిటగలవు. ఈమూడు విగృహములును 

బౌద్దశిల్బమునం దగంగణ్యములనియు,_ నియ్యవి హిందూదేశము లోనిగుష్త 

వే కెనయగుచున్నవనియు ఫెర్గునకాపండితుని యభిప్రాయము 

ఈ ఉజూలయము లోని శిల్పకళ బొరొబుదుర్కంటె యుఖివృద్దిని జూపు 

చున్నది, 



88 భారతీయ, నాగరికతా పాళ్లు రణమ 

పాంబనన్..అలయవన. 

ఈ యాలయముగూడ" జావాద్యీప': శిల్పుల కళానైపుణ్యుము ను 
జొటిలచ్నోది. భారతదేశముననేగాక, భాతీయ నాగరికత . న 

బేశమ్లులన్నిటి ములిదునుగూడ వాల్మీకి రచించిన క విశేషముగ 

బే మంపబడి గౌరవింపబపెనది, సయాంభాషలో “ రామకియున్, అనియు, 

మలేభాష లో 'హికాయత్ సెరిరామ, యనియు నీ (గంథము గాంచనగు 

చున్నది. యవద్తీపమునం దియ్యది విశే _ వ్యాప్తి నందెను. దీనికి 

1200 భాషాంతరీ! రణవణలు ప్రాచీన జ్లేతాళాషలో గలవు. అంతియగాక 
పనటరన్, పప్రాంబనన్ దేవాలయములలో - నీ-కథయంతయు శిల్చమున 

జితి),ంపబడినది. పనటరన్ శిల్పములలో నిచర్మితము శ్రీ రామచం (దుడ్డు 

అంకాద్నోవమున కేగునస్సటినుండి పారంభ ముగు చున్నది. 

సుకు దేవాలయములు, - 

యవద్యీపములో మధ్యభాగమున్న త్లోవిన్ (Lowes) పర్వతము. 

లకు సమీపమున నీ వేవాలయము గ ము. యవద్వీవక ళా చరి తమున 

కియ్యది మిగుల ముఖ్యమైనది. ఇందలిభాగములు (కీ. న 1435-1440 

ల నడుము అనగా బిల్వతిక్త క్శపుర సామాజ్యమును, హింతూమతమును 

గూడ నీ ద్వీపమునం దుతరంతపట en ముందుగా నిర్మింపబడి 

నవి. ఇందలికళ కీలావన్థను నూచిరీచుదున్నది. అయ్యది వైష్ణవాల 

యము. ' ఇందు మూడంతరువులు , "వానిపై నొక గోపురమును గలవు 

కు కట్టడము మధ్య ' అమెరికాలోని యుకటీన్, మెక్సికో అను స్థలముల 

నున్న కట్టడములను బోలియున్నద్దిః అ౦దుమూలమున యవద్వీపవాను 

లమెనికాకేగిరా? లేక నమెరికనులే యీ,  ద్వీపమున కెతెంచిరా? యను 

న్వేమస్మోలు బయల్వెడలు చున్నవి. బహుశః యీ రెండు స్థ్టలములలదువ్ల 
గూడ 'నొకేజాతివారలు నివసించి యొకేజాతి కట్టడములను నితోంచి 

యుందురు. శ్రి సృ డేవగాయ ఆం(థ బాషానిలయము 


